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Editorial

Escrevo da China (neste momento no avião entre Pequim 
e Hangzhou), onde me encontro em viagem de trabalho 
com mais vinte colegas do Parlamento Europeu, membros 
da Delegação Parlamentar de Relações União Europeia 
- China. Com agenda cheia (como sempre acontece neste 
tipo de viagens), não pude revisitar a Cidade Proibida nem 
o Palácio de Verão e muito menos a Grande Muralha, mas 
pude verificar as enormes transformações determinadas 
pelos Jogos Olímpicos e facilitadas pelo crescimento 
económico. Basta olhar à nossa volta para se perceber o 
chamado “milagre chinês”: uma classe média emergente; 
centenas de novos edifícios, imponentes uns, de grande 
qualidade arquitectónica, outros; boutiques das melhores 
marcas, a rivalizar com as da Quinta Avenida nova-ior-
quina; pessoas falando fluentemente o inglês, mesmo na 
rua; o uso generalizado do telemóvel; transportes públicos 
que parecem funcionar; restaurantes de luxo; aeroportos 
moderníssimos; um hotel de sete estrelas… e os milhares 
de bicicletas de há doze anos cederam lugar a milhares de 
bons carros, o que do ponto de vista ambiental não repre-
senta uma vantagem, mas significa poder de compra de 
uma considerável parte da população. É evidente que esta 
é a realidade dos centros urbanos, em nada comparável 
ao que se passa nas zonas rurais. Mas, há uma dúzia de 
anos, mesmo em Pequim, a paisagem era bem diferente. 
Nos dois primeiros dias, debatemos (com grande abertura 
e interesse) com os parlamentares e governantes os 
temas da actualidade: crise dos mercados financeiros in-
ternacionais, que só indirectamente afecta as exportações 
chinesas; energia e alterações climáticas, problemas que, 
dizem, são preocupantes, mas não ao ponto de quererem 
aceitar metas de redução das emissões de CO2, no âmbito 
de um futuro acordo internacional; segurança alimentar 
e de outros produtos, como por exemplo os brinquedos 
(que representam 80% do mercado europeu) e, incon-
tornável, o tema dos direitos humanos. E chegados aqui, 
a coisa complicou-se, porque trouxemos à colação os 
casos-tabu: a situação no Tibete e a prisão do activista Hu 
Jia. Importa recordar que o PE vai receber o Dalai Lama, 
na sessão plenária de Dezembro, em Estrasburgo, e na 
mesma altura vai entregar o Prémio Sakarov a Hu Jia, 
condenado pela justiça chinesa, em Março deste ano, por 
“incitamento à subversão do poder do Estado”. Foi demais. 
Uma provocação. É que os nossos amigos chineses não 
esquecem as cinco resoluções críticas aprovadas pelo PE 
e as posições das instituições europeias antes dos Jogos 
Olímpicos. Acresce que, no actual contexto internacional, 
de grandes dificuldades para os Estados Unidas e para a 
Europa, é natural que as autoridades chinesas se sintam 
confortáveis na sua liquidez financeira e se mostrem mais 
confiantes no papel que podem desempenhar no plano 
internacional. Seja como for, a UE e a China só têm a 
ganhar com o aprofundamento das suas relações. É esse, 
aliás, o objectivo da nossa visita.

DA CHINA
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FUNDOS ESTRUTURAIS 
COM EXECUÇÃO ELEVADA
Portugal está a ter uma elevada taxa de exe-
cução dos Fundos Estruturais, tendo atingido 
os 88 por cento em 2007, afirmou o ministro 
do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Regional, Nunes Correia 
da Silva, na sessão de encerramento sobre 
“O uso e o controlo dos Fundos Estruturais 
na União Europeia”, iniciativa promovida pelo 
deputado Paulo Casaca que decorreu no 
Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
O ministro lembrou que a estratégia do 
Governo no âmbito do QREN assenta 
principalmente na qualificação dos recursos 
humanos, no aumento da competitividade 
económica e na valorização do território e do 
ambiente. Neste sentido, Nunes Correia da 
Silva sublinhou a necessidade de melhorar 
o sistema de controlo de implementação dos 
Fundos Estruturais que, no âmbito do actual 
período de programação financeira, rondam 
os 21,5 mil milhões de euros.
Por sua vez, a comissária para a Política 
Regional, Danuta Hübner afirmou que a 
Comissão Europeia está a desenvolver um 
programa de reformas destinado a melhorar 
a gestão do orçamento da União Europeia, o 
qual prevê, entre outras medidas, um reforço 
da cooperação entre Estados-membros e a 
Comissão e formação sobre controlo primário. 
Este plano, sublinhou, pode contribuir para 
simplificar o processo e reduzir os erros ineren-
tes à aplicação dos Fundos Estruturais.
A comissária referiu, por outro lado, que 
a gestão partilhada é fundamental para o 

sucesso da política de coesão, um instru-
mento que tem garantido o desenvolvimento 
económico, o crescimento do emprego e a 
modernização do tecido empresarial em di-
versas regiões. Danuta Hübner disse, ainda, 
que a Comissão Europeia está a trabalhar 
para tornar a política de coesão mais eficaz, 
nomeadamente num contexto de crise eco-
nómica e financeira.
Para o deputado Paulo Casaca, coordenador 
socialista na Comissão do Controlo Orçamen-
tal, a conotação negativa que está associada 
à aplicabilidade dos Fundos Estruturais pode 
ser ultrapassada com a simplificação da regu-
lamentação. Segundo defende, há regras que 
dão origem a irregularidades que na verdade 
não o são, nem deveriam ser. 
Os instrumentos de controlo de primeiro nível 

de aplicação dos Fundos Estru-
turais são de extrema importân-
cia, pelo que só a sua adequada 
utilização garante a defesa dos 
interesses dos beneficiários e 
dos cidadãos da União Euro-
peia. Esta foi uma das principais 
conclusões do grupo de trabalho 
"A importância do controlo de 
primeiro nível", apresentada por 
Herbert Bösh, presidente da Co-
missão do Controlo Orçamental 
do Parlamento Europeu.
Recorde-se que na base da 
conferência "O uso e controlo 
dos Fundos Estruturais da 

União Europeia" esteve o relatório do Tribunal 
de Contas Europeu, referente a 2007, docu-
mento que refere que as políticas de coesão 
são o domínio mais afectado por erros. A 
título de exemplo, segundo a estimativa efec-
tuada pelo Tribunal, com base numa amostra, 
pelo menos 11% do valor das declarações 
de custos reembolsados não deveriam ter 
sido pagas. 
Na conferência, que reuniu perto de 200 
pessoas, participaram ainda, entre outras 
personalidades, Vítor Caldeira, presidente 
do Tribunal de Contas Europeu; Guilherme 
d’Oliveira Martins, presidente do Tribunal de 
Contas; Rui Baleiras, Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Regional e Nicholas 
Martyn, director na Direcção-Geral Política 
Regional da Comissão Europeia.

APROVADO RELATÓRIO SOBRE REFORMA DA PAC
O Parlamento Europeu aprovou o relatório do 
deputado Capoulas Santos sobre o “exame 
de saúde” da PAC, no qual é proposto, entre 
outras coisas, que a modulação se aplique 
apenas aos que recebem pagamentos directos 
superiores a 10.000 euros e que aumente para 
7 por cento em vez de 13 por cento até 2012. 
Por outro lado, é também rejeitado o limite 
mínimo de 250 euros para os pagamentos 
aos agricultores. 
Para Capoulas Santos, que manifestou a sua 
satisfação pelos resultados de mais de um ano 
e meio de trabalho com dezenas de reuniões, 
aquelas propostas, que considerou estarem 
entre as mais relevantes, significam que o 
factor emprego passa a estar incluído no futuro 
cálculo dos apoios a atribuir aos agricultores, 
a manutenção dos apoios aos pequenos agri-
cultores e a extensão até aos 10.000 euros por 
ano da isenção da aplicação da modulação, que 
abrange 89 por cento dos agricultores.
Na sua intervenção, Capoulas Santos desta-
cou como aspectos mais importantes do seu 
relatório a confirmação da necessidade da 
União Europeia possuir uma Política Agrícola 
Comum como condição indispensável para que 
a agricultura seja competitiva e ambientalmente 

sustentável e a aposta na simplificação e na 
redução da burocracia, bem como a adopção 
dos princípios que conferem maior liberdade 
de escolha aos agricultores para definirem as 
suas opções produtivas.
Por outro lado, o deputado destacou também 
o reforço financeiros para o desenvolvimento 
rural e o alargamento do seu âmbito aos 
novos desafios relacionados com o ambiente, 
designadamente energia, clima, água e biodi-
versidade. Trata-se, neste caso, de incluir nos 
programas de desenvolvimento rural medidas 
para a utilização da energia solar, eólica e ge-
otérmica, gestão de resíduos e reutilização de 
materiais e ainda para riscos de inundações.
Destaque também para a criação de um sis-

tema de riscos e crises com co-financiamento 
comunitário. Assim, os Estados-membros 
poderão conceder contribuições financeiras 
para prémios de seguro para compensar per-
das causadas por acontecimentos climáticos 
adversos assimiláveis a calamidades naturais 
e a perdas económicas causadas por doenças 
dos animais ou das plantas ou por pragas.
No sector do leite, o Parlamento Europeu 
defende que as quotas não utilizadas por uns 
Estados-membros possam sê-lo por outros. 
As propostas abrem também a possibilidade 
de os Estados-membros poderem requerer 
aumentos temporários das quotas com base 
na subutilização das quotas leiteiras noutros 
Estados-membros. Os deputados defendem 
ainda a criação de um “Fundo do Leite” para 
apoiar o sector e novas ajudas financeiras para 
o apoio deste e de outros sectores e ou regiões 
economicamente frágeis.
Destaque, por outro lado, para o facto do Par-
lamento Europeu ter aprovado uma alteração 
apresentada pelo deputado Paulo Casaca, 
que permitirá que o açúcar importado de 
países terceiros seja incluído no grupo dos 
produtos abrangidos pelo regime específico 
de abastecimento.

Paulo Casaca promoveu um seminário sobre “O uso e 
controlo dos Fundos Estruturais”

Capoulas Santos 
é o autor do 
relatório sobre 
o "exame de 
saúde" da PAC
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A EUROPA 
E A CRISE
DE VALORES
 
Atrevo-me a afirmar que mais 
grave do que a crise financeira 
que hoje percorre todo o mundo 
com os impactos extremamente 
nefastos e sombrios que acarreta, 
é a crise dos valores que se evidencia.
Em boa verdade não estamos ainda perante um 
teatro claro de crise, não estamos ainda perante uma 
situação de ruptura social. Estamos sim constatando 
o aparecimento simultâneo de um conjunto de factores 
propiciadores de situações mais graves. O desenvol-
vimento irracional das finanças globais, combinadas 
com a desregulação e liberalização, criou espaço para 
a inovação financeira e potenciou a mobilidade dos 
riscos. Os resultados finais deste dilúvio têm ainda de 
ser calculados.
A crise financeira global gerada pelos EUA ameaça a 
todos, uma crise em que as perturbações num país 
combinam-se com as de outros. Deter a leviandade 
dos mercados financeiros foi necessário, circunstân-
cia que obrigou a uma coordenação de esforços por 
parte dos líderes mundiais. Creio que a particularidade 
desfavorável da situação é também uma oportunidade 
única de promover um debate sério.
É claro tratar-se de uma crise transcontinental, simul-
taneamente financeira e económica. Acredito que será 
ultrapassada com uma dolorosa reforma do sistema 
financeiro mundial. Todo o sistema financeiro e o modo 
como opera terá de ser radicalmente reconstruído.
Não há lugar a nenhuma noção de “fim catastrófico” 
propriamente dito. As sociedades maduras e de bom 
senso, como a nossa, sempre encerraram uma enorme 
capacidade de auto-reflexão e de reajustamento peran-
te as alterações desfavoráveis de conjuntura, assim 
penso, com toda a certeza, que seremos capazes de 
inverter a situação de pessimismo.
Mas, se para a crise financeira todos os olhos e es-
forços estão concentrados para encontrar a mezinha 
adequada, para a mais grave de todas as crises, a crise 
de ausência de valores, essa mesma preocupação é 
pouco visível.
A impunidade da corrupção, a negação da ética, a so-
ciedade individualista, consumista e egoísta em que se 
vive, onde se assiste a uma cobiça desenfreada, e em 
que conta, acima de tudo, o dinheiro como valor supre-
mo, onde a intensa luta pelo lucro é a razão final, fundam 
os dias de hoje. É esse registo de sociedade onde os 
demónios da ganância estão à solta, que se ajudou a 
criar; estamos num mundo sem noção de limites. Por 
isso reflicto se não será a crise de valores a cavilha da 
bomba que ajudou a despoletar a crise financeira.
Quem considerar que a causa da crise financeira reside 
só na falta de transparência e de responsabilidade 
legal, só vê uma face da moeda. 
As causas profundas da crise financeira assentam 
numa hierarquia de valores distorcida, num jogo de-
sorganizado de valores. 
O Mundo de hoje, mais do que nunca, convoca a 
uma reflexão que se focalize sobre o caminho que 
se percorreu e está a ser percorrido pela sociedade 
e das duas, uma: ou nos deixamos ir na torrente do 
superficial, do efémero e do consumismo, ou, trilhamos 
um outro caminho de muito maior exigência na defesa 
dos valores civilizacionais, de uma Europa assente 
nos Valores.
É esse o desafio que se coloca à Europa, a neces-
sidade de construir o projecto de unidade em tomo 
de valores éticos e culturais partilhados pelos povos 
europeus. Sou daquelas que partilho da opinião do 
papel decisivo dos valores e de que a ética teria evitado 
a crise mundial que hoje vivemos.
Só uma União Europeia assente em princípios, valores 
e convicções permitirá ultrapassar os momentos difí-
ceis em função de um bem comum mais amplo.

Jovita Ladeira
Deputada na AR

COORDENAR POLÍTICAS PARA ATINGIR
MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Apenas com uma abordagem global e 
coordenada entre as políticas comuni-
tárias e nacionais em sectores como 
a agricultura, transportes, ambiente 
e outros será possível delinear uma 
estratégia coerente e com resultados 
para aumentar a eficiência energé-
tica no espaço da União Europeia, 
designadamente, reduzir em 20 por 
cento o consumo de energia até 2020, 
defendeu o deputado Emanuel Jardim 
Fernandes num parecer de que é autor 
para a Comissão de Desenvolvimento 
Regional do Parlamento Europeu.
O parecer refere que o financiamento 
atribuído a projectos energéticos nos 
Estados-membros é ainda insuficiente, 
e encoraja a uma utilização maior dos 
Fundos Estruturais para esse fim e à 
implementação das redes temáticas 
no âmbito da Acção Concertada no 
Programa de 2008 “Energia Inteligente 
– Europa”.
O relatório sublinha o papel estratégi-
co que podem ter as administrações 
públicas centrais, regionais e locais 
no apoio institucional às iniciativas de 
promoção da eficiência energética e 
defende o lançamento de campanhas 
de informação e de sensibilização para 
que as empresas e os cidadãos te-
nham uma atitude mais conforme com 
a necessidade de poupar energia.
Actualmente está em vigor o Plano de 
Acção para a Eficiência Energética 2007-

2012, que tem como objectivo prioritário 
reduzir em 20 por cento o consumo de 
energia até 2020, a um ritmo de poupan-
ça anual da ordem dos 1,5 por cento em 
todo o espaço comunitário.
Com o Plano de Acção, a União Eu-
ropeia pretende mobilizar os cidadãos 
europeus, as instâncias de decisão e 
os agentes económicos no sentido de 
se obter a maior eficiência energética 
a nível mundial, melhorando as infra-
estruturas e os edifícios, o desempe-
nho e a informação nos produtos de 
consumo, particularmente nos apare-
lhos eléctricos, nos transportes e no 
sector da transformação de energia. A 
Comissão Europeia considera que os 

sectores onde a poupan-
ça energética pode ser 
mais significativa é o dos 
edifícios residenciais e 
para uso comercial, as 
indústrias transforma-
doras e o sector dos 
transportes, onde em 
média se pode reduzir o 
consumo energético de 
25 a 30 por cento.
Estas reduções sectoriais 
no consumo de energia 
correspondem a econo-
mias globais estimadas 
em 390 milhões de to-
neladas de equivalente 
petróleo anuais, o que 

significa qualquer coisa como 100 mil 
milhões de euros por ano até 2020. 
Em termos da redução de emissões 
de CO2, isto significa 780 milhões de 
toneladas a menos por ano.
Emanuel Jardim Fernandes sublinhou 
ainda a relação que existe entre a 
energia e a coesão territorial, tal como 
consta no Livro Verde sobre a Coesão 
Territorial, quer no que se refere a uma 
contribuição positiva das medidas de 
eficiência energética para o desen-
volvimento sustentável, quer quanto 
às soluções para todas as regiões, 
incluindo as ultraperiféricas, para as 
quais chamou particularmente a aten-
ção da Comissão Europeia.

RATIFICAR CONVENÇÃO CONTRA
ARMAS DE FRAGMENTAÇÃO

Os cinco Estados-membros 
da União Europeia que ainda 
não declararam o seu apoio à 
Convenção Contra as Armas 
de Fragmentação, negociada 
em Maio deste ano em Dublin, 
devem fazê-lo o mais rapida-
mente possível, afirmou a de-
putada Ana Gomes ao intervir 
no plenário de Estrasburgo, 
em nome do Grupo do PSE e 
como co-autora de uma reso-
lução sobre este tema.
A deputada lamentou também 
que países como os Estados 
Unidos, Rússia, China, Índia, Irão, Paquistão e Israel estejam 
relutantes em associar-se à iniciativa. Segundo afirmou, "a hu-
manidade deve apresentar-se unida na sua oposição a estas 
armas que matam e mutilam indiscriminadamente. Cada vez 
mais as forças militares europeias - e não só - operam no meio 
da população civil e cada vez menos o objectivo final é destruir 
um inimigo facilmente identificável. O Direito Internacional 
Humanitário, imperativos morais e a mais básica lógica militar 
convergem na urgência de pôr fim a estas armas". 
Ana Gomes participou igualmente no debate, em plenário, 
sobre a situação no Leste do Congo, onde combates entre 
forças rebeldes e governamentais têm exposto a incapacida-
de da missão militar das Nações Unidas no Congo - a MO-
NUC - em proteger as populações civis indefesas. Segundo 
Ana Gomes, "o horror nos Kivus de novo e a incapacidade da 
comunidade internacional de lhe pôr fim são tão chocantes, 
como a rapacidade de dirgentes ruandeses e congoleses 
que perpetuam esta situação de caos organizado, para  
encobrir a sinistra pilhagem dos amplos recursos naturais 
da região". 

USO DA ÁGUA E MIGRAÇÕES
NA ASSEMBLEIA EUROLAT

A deputada Edite Estrela pre-
sidiu à reunião dos Assuntos 
Sociais, dos Intercâmbios Hu-
manos, do Meio ambiente, 
da Educação e da Cultura da 
Assembleia Parlamentar Euro-
Latino-Americana (EUROLAT), 
tendo intervido nos temas so-
bre “A água e as relações entre 
a União Europeia e a América 
Latina e as Caraíbas” e sobre 
“As Migrações nas relações 
entre a União Europeia e a 
América Latina”.
Sobre o primeiro tema, Edite Estrela, considerou o acesso 
à água um direito humano fundamental e defendeu a sua 
distribuição equitativa uma urgência. Ao apresentar propostas 
de alteração a uma resolução sobre este tema, destacou 
“a necessidade de combater o desperdício e equilibrar as 
utilizações da água, designadamente através da reutilização, 
tendo em conta os seus valores múltiplos: biológico, social, 
ambiental, simbólico, cultural, paisagístico e turístico”.
Sobre o tema "Migrações nas relações UE-América Latina", 
Edite Estrela considerou tratar-se de uma questão complexa, 
que exige debate e cooperação entre ambas as partes, pois 
além da dimensão sócio-económica, a migração tem também 
uma importante componente de Direitos Humanos. 
"A migração é determinante para o desenvolvimento da 
Europa, sendo, por exemplo, fundamental para dar resposta 
à actual crise demográfica", afirmou. A segurança alimentar 
foi também discutida, particularmente as questões da fome 
e da pobreza, tendo a deputada referido que se trata de 
"fenómenos que afectam milhões de pessoas em todo o 
mundo, pelo que é necessário um esforço global para se 
reduzir este flagelo".

“Os Estados que 
ainda não assinaram a 
convenção sobre armas de 
fragmentação devem fazê-
lo”, defende Ana Gomes

"A água é um Direito 
Humano fundamental", 
afirma Edite Estrela

Jardim Fernandes é autor de um parecer sobre eficiência 
energética
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Visto de Bruxelas

A LIÇÃO 
AMERICANA E 
O REGRESSO 
DA ESQUERDA
O economista e editorialista do “ New 
York  Times “ Paul Krugman, recen-
temente galardoado com o prémio 
Nobel, publicou o ano passado um 
livro sobre a história recente dos 
EUA intitulado “ The Conscience of a 

liberal “. Krugman é um liberal na acepção norte-americana 
da palavra, que nada tem a ver com o seu significado ha-
bitual na Europa. Um liberal americano é um progressista 
próximo da tradição da esquerda europeia. Este seu livro 
revela-se de um extraordinário interesse, quer pela forma 
como enuncia as causas da crise financeira que assola os 
EUA e o Mundo, quer pelas propostas que apresenta, tendo 
em vista uma nova era de desenvolvimento mais justo.
Krugman começa por defender uma tese muito clara – a 
situação actual dos EUA é o resultado de opções políticas 
feitas pela direita conservadora desde a presidência de 
Ronald Reagan e em vários momentos sufragadas pelo 
povo americano. Desde os anos setenta que essa direita 
tinha um programa claro -  a diminuição da carga fiscal 
incidente sobre os mais ricos, enfraquecimento do Estado, 
redução da assistência social, desvalorização do papel 
dos sindicatos e promoção de uma moral conservadora. 
A aplicação desse programa político, a que se juntou o 
dogmatismo ideológico dos neoconservadores, produziu 
os efeitos que se conhecem – agravamento das desigual-
dades de rendimento, progressivo empobrecimento de 
largos sectores da população, supremacia de mercados 
financeiros desregulados, recurso imoderado ao crédito 
como forma de suprir as insuficiências de rendimento das 
classes trabalhadoras. E, no fim, a emergência da grande 
crise que estamos a viver.
O mais interessante na tese de Krugman é a imputação 
objectiva de responsabilidades – a desregulação e o in-
cremento obsceno das desigualdades não são o resultado 
automático da globalização, da intensificação do comércio 
internacional ou da revolução tecnológica ocorrida nos 
últimos anos. São o produto de uma opção politica – o 
neoliberalismo conservador.
Se bem que com uma intensidade diferente, também a 
Europa se confrontou nas últimas décadas com a ascensão 
das doutrinas neoliberais, que impregnaram o discurso 
dominante e afectaram o próprio processo de aprofunda-
mento da União Europeia. Tal não aconteceu por acaso 
e decorreu, em grande parte, de um contexto histórico 
muito favorável. Os anos oitenta foram marcados pela 
crise radical do modelo comunista que levaria à implosão 
da URSS e pela crise simultânea relativa dos modelos de 
governação social democrata na Europa Ocidental. Num 
mesmo momento atacavam-se Marx e Keynes, a revolução 
e a reforma, o Estado totalitário e o Estado social.
Num mundo em mudança vertiginosa a direita parecia ter 
ganho o debate doutrinário. Ela representava a mudança 
contra o imobilismo, a liberdade contra a invasão estatal, o 
individualismo contra o holismo, o risco contra a acomoda-
ção. A esquerda ficou com um pensamento político débil e 
um pensamento económico quase inexistente.
Mas hoje sabemos que a vitória da direita teve resultados 
muito negativos. E isso abre de novo as portas à esquerda. 
E aqui reside um outro aspecto interessante do livro de 
Krugman – a reabilitação do pensamento político e econó-
mico da esquerda democrática. O que passa pela revalo-
rização do papel do Estado, quer na vertente social, quer 
na económica, pela recuperação da noção da igualdade e 
pela afirmação de uma cidadania responsável.
Krugman deu-nos um belo livro. A América deu-nos uma 
extraordinária lição. A eleição de Obama constitui um dos 
mais extraordinários acontecimentos políticos do nosso 
tempo. É, em si mesmo, um programa. Mas, é sobretudo 
uma inspiração, uma esperança e um desafio. É uma 
espécie de sonho americano para todos, incluindo os não 
americanos como nós.
Obama tornou-nos, subitamente, mais velhos e mais novos. 
Mais velhos pelo que somos, mais novos pelo que podere-
mos ser. Esperemos que 2009 seja para a UE o que 2008 
foi para os EUA. O ano da ousadia.

Francisco Assis
Deputado no PE

NOVA DIRECTIVA SOBRE “TIMESHARE”
PROTEGE MELHOR OS CONSUMIDORES
O Parlamento Europeu aprovou a nova 
directiva sobre o “timeshare”, que revê a 
legislação comunitária que já tem 14 anos 
e abrange os produtos de férias de longa 
duração, a sua venda e revenda e a troca 
de “timeshare”. O objectivo é assegurar 
a protecção do consumidor face a novos 
produtos que surgiram no mercado, como 
os clubes de férias com desconto.
O deputado Joel Hasse Ferreira, que 
negociou em nome do PSE os termos do 
compromisso alcançado com o Conselho 
e apresentou várias propostas para reforço 
da defesa dos consumidores, considera que 
a nova directiva vai precisamente nesse 
sentido, na medida em que deixa mais pro-
tegidos os direitos dos clientes ou potenciais 
clientes daquele tipo de produtos, que têm 
em Portugal um mercado muito importante, 
sendo também bastante populares em paí-
ses como Espanha, Reino Unido, Alemanha, 
Itália, Suécia e França.
A directiva actualmente em vigor sobre 
o “timeshare”, que os Estados-membros 
terão de adaptar num prazo de dois anos, 
confere aos consumidores apenas o direito 
básico à informação, proíbe os depósitos e 
dá-lhes, através do direito de retractação, 
a possibilidade de mudar de ideias. Já a 
nova directiva, pretende eliminar as lacunas 
existentes na actual legislação, passando 
a incluir novos produtos que surgiram no 

mercado, como os clubes de férias com des-
contos e férias semelhantes ao “timeshare” 
em navios de cruzeiro, embarcações de 
recreio e caravanas e estende a protecção 
à venda e revenda de “timeshare” e de pro-
dutos de férias de longa duração e à troca 
de “timeshare”.
Ao intervir em plenário, Joel Hasse Ferreira 
considerou que na proposta apresentada 
para aprovação do Parlamento Europeu 
existem três períodos diferentes que permi-
tem, em diferentes condições, a anulação do 
contrato unilateralmente por parte do con-
sumidor. Quanto ao seu conteúdo – afirma 

– também se tipificaram 
um conjunto de elementos 
essenciais a serem inte-
grados, de forma precisa, 
no contrato, tendo-se ain-
da clarificado a questão 
relacionada com o uso 
das línguas, que passa 
a ser mais favorável aos 
clientes/consumidores.
A directiva aplica-se a 
contratos de “timeshare” 
com duração superior a 
um ano (em vez dos três 
previstos na actual legis-
lação), através do qual 
o consumidor adquire, 
mediante contrapartida, o 

direito de utilizar “um ou mais alojamentos 
de pernoita por mais do que um período de 
ocupação”.
Assim, pretende-se com a nova directiva 
uma maior harmonização nos diferentes Es-
tados-membros para o sector do “timesha-
re”, estabelecendo uma maior protecção 
dos consumidores e facilitando o processo 
de resolução de conflitos.
De acordo com os dados existentes, a 
actividade de “timeshare” gera um produto 
total de 10,5 mil milhões de euros e sustenta 
mais de 40.000 postos de trabalho na União 
Europeia.

MAIS OPORTUNIDADES NO ENSINO SUPERIOR
COM NOVO PROGRAMA ERASMUS MUNDUS
 
O Parlamento Europeu aprovou o novo 
programa Erasmus Mundus para o período 
2009-2013, que contempla algumas novidades 
como a extensão do programa a doutoramen-
tos, mais bolsas de estudo e o envolvimento 
de empresas e centros de investigação.
A aprovação do novo programa, que decorre 
de um acordo alcançado com o Conselho, 
apresenta-se como um aprofundamento do 
anterior, que teve um grande sucesso junto 
dos estudantes extra-comunitários e europeus. 
Entre 2004 e 2008 foram atribuídas 4424 
bolsas a estudantes de países terceiros e 
participaram 323 universidades, das quais 
265 europeias.
Jamila Madeira, que foi relatora do parecer 
da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais do Parlamento Europeu sobre o novo 
programa, considera que ele constitui um im-
portante contributo para a criação de centros 
de excelência na União Europeia e para suster 
a fuga de cérebros, além de representar um 
assinalável papel na promoção dos valores 
europeus junto dos nacionais de países 
terceiros que vêm estudar para a Europa, 
onde encontram uma diversidade cultural e 

linguística ímpares e diferente de qualquer 
outro modelo existente no mundo”.
O Erasmus Mundus, que é um programa 
que promove a mobilidade entre instituições 
e estudantes do ensino superior a todos os 
níveis, incluindo doutorandos, irá articular-se 
em torno de três acções. Na Acção 1, são 
contemplados os programas conjuntos Eras-
mus Mundus (mestrados e doutoramentos) 
de reconhecida qualidade académica; na 
Acção 2, são abrangidas as parcerias entre 
instituições de ensino superior europeias e 
de países terceiros enquanto base para a 

cooperação estrutural, o intercâmbio e a mo-
bilidade a todos os níveis do ensino superior; 
a Acção 3, é dirigida à promoção do ensino 
superior europeu através de medidas que 
reforcem a atractividade da Europa enquanto 
destino de estudo e centro de excelência a 
nível mundial.
Dado que por vezes os estudantes que estão 
na Europa se confrontam com a situação de 
verem o seu visto de permanência expirar 
antes do fim dos mestrados, Jamila Madeira 
fez uma recomendação no seu parecer para 
que estas situações sejam evitadas. “Os 
problemas dos vistos dos estudantes Eras-
mus Mundus e as frequentes dificuldades na 
sua obtenção e renovação, leva a que vivam 
muitas vezes numa situação de semi-clan-
destinidade na União Europeia, pois frequen-
tam mestrados, mas com vistos turísticos e 
algumas vezes já caducados”, afirma. Assim, 
a deputada considera ser urgente encontrar 
uma solução que permita que a emissão de 
vistos seja feita com “rapidez, transparência 
e eficácia”.
O Orçamento para o Programa Erasmus Mun-
dus é superior a 925 milhões de euros.

Pretende-se com a nova directiva proteger os consumidores 
e facilitar a resolução de conflitos, diz Hasse Ferreira

Jamila Madeira foi relatora de um parecer 
sobre o programa Erasmus Mundus
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SOCIALISTAS DEFENDEM UMA NOVA
ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA MUNDIAL

COMBATE AO TRÁFICO DE COCAÍNA
É A GRANDE PRIORIDADE DA EUROPA

“A crise financeira internacional constitui 
a grande derrota do capitalismo neo-
liberal. É tempo de implementar uma 
governação democrática dos mercados 
em benefício do interesse público sobre 
os ganhos financeiros e a especulação 
sem regras”, afirma a declaração dos 
líderes socialistas europeus, que se jun-
taram em Bruxelas para analisar e propor 
um conjunto de medidas para ajudar a 
Europa a sair da crise em que mergulhou 
após a derrocada das instituições finan-
ceiras nos Estados Unidos. Entre outras 
coisas, os líderes defenderam a criação 
de uma nova Organização Financeira 
Mundial, que substitua as instituições de 
Bretton Woods.
Numa reunião em que esteve presente a 
deputada Elisa Ferreira na qualidade de 
porta-voz para os Assuntos Económicos 
do Grupo dos Socialistas Europeus, a 
reunião, presidida por Poul Rasmussen, 
líder do PSE, foi aprovado um “Plano 
Urgente de Acção Europeia”, contendo 
essencialmente um conjunto de seis 
medidas para contrariar os efeitos da 
recessão ao nível do emprego e das 
políticas sociais e mais dez acções para 
a reforma da regulação dos mercados 
financeiros.
“Propomos um pacote de medidas para 
relançar a actividade económica da 
União Europeia: o reforço do pacote de 
financiamento das PME; o alargamento 
do âmbito do Fundo para a Globaliza-
ção; condições bonificadas para projec-
tos ambientalmente eficientes”, afirmou 
Elisa Ferreira.
“É tempo de propor uma visão progres-
sista sobre a nova reforma dos merca-

dos financeiros que possam garantir 
que não voltará a acontecer uma nova 
crise financeira. As famílias europeias 
não devem pagar o preço pela ganância 
e a irresponsabilidade dos mercados 
financeiros”, afirma a declaração.
Os líderes socialistas europeus acusam 
os partidos de direita de terem sido os 
motores da desregulamentação e da 
apologia do neoliberalismo, no pressu-
posto de que a intervenção pública dos 
governos era má e que só o mercado 
era bom. A crise veio provar que se 
enganaram redondamente e que “a 
especulação, a ganância em obter retor-
nos excessivos, regulamentação laxista 
e gestores irresponsáveis conduziram 
as instituições financeiras ao falhanço e 
os mercados a perderem a confiança”, 
afirma a declaração.

Entre as medidas propostas no Plano 
de Acção, no âmbito do reforço da 
regulação dos mercados financeiros, 
destaque também para iniciativas que 
impeçam a especulação para todos os 
produtos financeiros de risco ou opacos, 
adopção de padrões de transparência 
nas transacções financeiras, eliminação 
dos empréstimos para compra de paco-
tes de dívidas, protecção dos interesses 
dos trabalhadores, entre outras coisas.
Elisa Ferreira refere ainda que “as 
previsões económicas de Outono e a 
segunda descida dos juros por parte do 
Banco Central Europeu só vêm confir-
mar aquilo que os cidadãos sentem no 
dia-a-dia; uma recessão económica, 
com origem na esfera financeira, que 
os Governos europeus têm a respon-
sabilidade de combater”.

“A prioridade da União Europeia no 
combate ao tráfico de droga é lutar 
para o desmantelamento das redes de 
fornecimento de cocaína”, afirmou o 
comissário Sin Kallas, respondendo a 
uma pergunta do deputado Armando 
França, que manifestou a sua “grande 
preocupação” com a abundância de co-
caína e de drogas sintéticas na Europa. 
Neste contexto, o deputado interrogou 
a Comissão sobre o tipo de acções que 
estão em curso para combater o flagelo 
da droga, bem como sobre os resulta-
dos do Plano de Acção da Estratégia de 
Luta contra a Droga 2005-2008.
O comissário esclareceu que a União 
Europeia tem em curso um conjunto de 
iniciativas com o objectivo de cooperar 
com os países produtores na América 
Latina e na África Ocidental para pôr 
fim ao tráfico de cocaína, através de 
programas e centros especializados.
Sin Kallas considerou que o Plano de 
Acção está adequadamente reflectido 
nas políticas implementadas pelos Esta-
dos-membros e que existe uma tendên-
cia de estabilização no uso de drogas. 
“Não houve uma redução significativa 
no uso de drogas, mas o consumo de 
algumas drogas com maior prevalência 
parece ter estabilizado ou recuado 

ligeiramente”, disse. No entanto, o uso 
de cocaína parece ter uma tendência 
crescente em alguns Estados-membros. 
Por outro lado, os casos de infecção 
com HIV e SIDA e consequente morte 
decorrente do uso de drogas registou 
um decréscimo nos últimos anos.
O comissário disse também que surgi-
ram nos últimos anos novas tendências 
no consumo, particularmente o poli-
consumo. “Regista-se um aumento da 
utilização da cocaína, enquanto parece 
haver uma estabilização no uso de can-
nabis, heroína, ecstasy e anfetaminas”, 

afirmou.
O deputado Arman-
do França conside-
rou que o combate 
ao narcotráfico e às 
redes criminosas só 
pode ser eficaz se 
houver “muito rigor, 
firmeza, persistência 
e consistências nas 
medidas concretas 
de combate, sendo 
também indispensá-
vel que haja vontade 
política e uma forte 
cooperação”.
O comissário não ilu-

diu as dificuldades e considerou que a 
cooperação entre os Estados-membros 
no combate à droga, aos cartéis e à 
criminalidade que lhe está associada 
é extremamente vital, mas também 
extremamente difícil devido às enormes 
somas de dinheiro em circulação nestes 
meios. “A luta contra a droga tem de ser 
feita sem complacência, naquilo que 
podemos considerar um combate sem 
fim”, disse.
A Comissão Europeia adoptou em Se-
tembro passado a proposta do Plano de 
Acção contra as Drogas 2009-2012.

CONSEGUIR SUCESSO NAS NEGOCIAÇÕES DE DOHA
O sucesso do encerramento do ciclo de Doha sobre a liberalização 
do comércio internacional, que agora é ainda mais importante 
em virtude da crise internacional, exige uma intervenção e uma 
liderança fortes por parte da União Europeia, afirma o deputado 
Manuel dos Santos no relatório que apresentou ao Presidente do 
Parlamento Europeu, defendendo, por isso, que a próxima reunião 
da Conferência Interparlamentar da OMC se realize em Bruxelas, 
sob responsabilidade do Parlamento Europeu. 
O deputado considera que a economia global tem cada vez mais 
necessidade de um sistema comercial multilateral justo, equilibrado 
e transparente, pois só dessa forma é possível desenvolver um 
comércio internacional que sirva a todos. A cultura da decisão 
multilateral que caracteriza a OMC foi também assinalada pelo 
deputado que, no entanto, considerou ser necessário introduzir 
como tema de debate da próxima conferência um processo de 
agilização das decisões que permita implementar, desde logo, os 
consensos maioritários obtidos sem necessidade de esperar por um 
acordo global total. Trata-se, na prática, da aplicação no domínio 
do comércio internacional da lógica das "cooperações reforçadas" 
já existentes em termos de política europeia. 
No actual ciclo de mudanças aceleradas que a globalização impõe 
às economias mundiais, a liberalização do comércio e a generali-
zação de um comércio justo e equitativo são factores essenciais 
para a coesão mundial e para a concretização dos objectivos do 
milénio definidos pela ONU, tendo em vista o combate à pobreza e 
o desenvolvimento e integração dos países mais pobres no sistema 
comercial mundial. 
Para Manuel dos Santos, a próxima Conferência Interparlamentar 
é decisiva, pois tem de ser capaz de enviar uma mensagem muito 
forte aos Chefes de Estado e de Governo, sobretudo de perspectivar 
a situação do comércio internacional para depois dos acordos de 
Doha.

DIÁLOGO INTERCULTURAL E IMIGRAÇÃO
Numa parceria entre o gabinete da deputada Jamila Madeira e a 
Reitoria da Universidade de Lisboa, realizou-se em Lisboa uma 
Conferência subordinada ao tema “Diálogo Intercultural: balanço e 
perspectivas no âmbito de uma futura política comum de imigração”. 
O evento decorreu no âmbito do “Fórum Europa-Portugal – Criamos 
Caminhos para o Futuro”, que tem vindo a ser palco, desde 2004, 
de diversas iniciativas que visam uma aproximação entre a Europa 
e os portugueses. 
O ano de 2008 foi escolhido, pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho da União Europeia, como Ano Europeu do Diálogo 
Intercultural, constituindo este último trimestre do ano o momento 
oportuno para fazer uma análise das iniciativas encetadas e dos 
desafios que se apresentam em termos de diálogo entre culturas e 
a sua interligação com a Política Comum de Imigração que a União 
Europeia quer agora desenvolver e concretizar. Num novo mundo 
globalizado, as fronteiras dissipam-se e o trabalho deve ser realiza-
do em conjunto com outras regiões e continentes com o objectivo 
de conseguir resultados benéficos para todos. A estabilidade, a 
liberdade, a segurança e a prosperidade só serão consistentes e 
duradouras se forem partilhadas. A Conferência permitiu reflectir em 
conjunto sobre os princípios, acções e instrumentos de uma política 
comum de imigração para a União Europeia. 
Foram oradores o Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Nóvoa, a Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Inter-
cultural, Rosário Farmhouse, a Professora do ISCTE e membro do 
Centro de investigação e Estudos Sociológicos, Beatriz Padilla, o 
Representante da Fundação Anna Lindh, Francisco Motta Veiga. A 
sessão de encerramento ficou a cargo do Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João Gomes Cravinho.

CRIAR REDE DE MULHERES NA SEGURANÇA E DEFESA
Com o objectivo de reunir mulheres activas nas áreas de segurança 
e defesa e criar uma secção portuguesa da Rede de Mulheres na 
Segurança Internacional, a deputada Ana Gomes organizou, em 
Lisboa, uma audição sobre "Perspectivas de Género na Segurança 
e Defesa". O encontro foi aberto pelo Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João Gomes Cravinho, 
e contou com a participação de representantes da Presidência do 
Conselho de Ministros e da Rede Europeia de Mulheres na Segu-
rança Internacional. 
O encontro assinalou também o oitavo aniversário da Resolução 
1325 do Conselho de Segurança da ONU e visou discutir o plano 
nacional de implementação desta resolução, que está actualmente 
a ser elaborado. Por outro lado, Ana Gomes moderou esta semana, 
no CCB em Lisboa, um debate com a participação de Graça Machel, 
sobre o tema "Europa-África, Olhares Africanos". A conferência 
constituiu o terceiro encontro do ciclo "As Mulheres e a Europa" e foi 
organizada pela socialista Maria Belo. Também esta semana, Ana 
Gomes organizou, no Parlamento Europeu, um encontro com uma 
delegação do UDJP, um novo partido federador da oposição etíope. 
A líder do partido, Sra. Birtukan, descreveu a grave situação política 
e humanitária da Somália e pediu o empenho da UE para impedir 
a aprovação de um projecto de lei do Governo que irá asfixiar as 
organizações da sociedade civil.

“O Grupo Socialista preparou nos últimos anos propostas concretas de regulamentação 
que a crise veio tornar consensuais”, afirmou Elisa Ferreira

Armando França mostrou-se muito preocupado com a 
abundância de cocaína e de drogas sintéticas na Europa


