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Editorial

O Parlamento Europeu (PE) termina o ano com duas boas 
notícias. Aprovou, por esmagadora maioria, o chamado "pa-
cote energia-clima", fundamental para combater as alterações 
climáticas e rejeitou a directiva sobre a organização do tempo 
de trabalho, que permitia o alargamento do limite de horas de 
trabalho semanal até às 65h, ainda que em situações excep-
cionais.
 Mas, o ano que ora finda trouxe muitos sobressaltos. Selec-
ciono três casos que, embora de natureza e dimensão muito 
diferentes, são paradigmáticos da imprevisibilidade da vida 
contemporânea. Foi o "não" dos "amigos irlandeses" no refe-
rendo ao Tratado de Lisboa, dificultando a resolução da crise 
institucional e obrigando a que as eleições europeias do próximo 
mês de Junho se realizem no quadro do Tratado de Nice; foi o 
conflito na Geórgia, cuja solução pode ser lançada na coluna 
"haver" do presidente rotativo do Conselho Europeu, Nicolas 
Sarkozy; e foi o terramoto que abalou os alicerces do mercado 
de capitais e a confiança dos cidadãos no sistema financeiro.
A crise financeira surpreendeu toda a gente. Mesmo aqueles 
que, como os socialistas, há muito vinham alertando para os 
sinais preocupantes de desregulação e para os perigos dos 
offshores e dos hedge founds nunca imaginaram que a derro-
cada era iminente e, sobretudo, que atingiria com tal força vários 
continentes. A crise é profunda e tem consequências dramáticas 
na economia real, no desempenho das empresas e na quali-
dade de vida das pessoas. Por isso, a Comissão e o Conselho 
Europeus tomaram medidas coordenadas para potenciarem 
os efeitos positivos. E os governos dos Estados-Membros 
apresentaram os respectivos planos de prevenção e combate 
à crise económica, em função da avaliação da situação e das 
especificidades nacionais. Importa recordar que, por exemplo, 
os avales do Estado aos bancos não visaram ajudar os banquei-
ros, mas assegurar o crédito às empresas e às famílias. E outras 
medidas foram tomadas para garantir os direitos dos pequenos 
depositantes. É isto que está em causa, por mais que os arautos 
da desgraça digam o contrário. Não é por uma mentira ser muito 
repetida que se transforma em verdade.
Nesta conjuntura adversa, reconforta perceber que a União 
Europeia (UE) e o euro foram umas eficazes bóias de salvação 
para muitos países, sobretudo para as economias mais débeis. 
Veja-se o que aconteceu à Islândia! Um dos países do mundo 
com o mais elevado rendimento per capita e entrou em bancar-
rota (não é por acaso que já manifestou vontade de aderir ao 
euro). Era o que teria acontecido provavelmente à Irlanda se 
não pertencesse à UE e à zona euro.
Espero que os eurocépticos e os defensores do mercado 
todo-poderoso e seguidores das teorias neoliberais tenham 
aprendido a lição. E que os cidadãos europeus percebam que, 
afinal, a Europa vale a pena e que têm razões acrescidas para 
votar e fazer boas escolhas nas eleições para o PE. Não é 
indiferente eleger pessoas que defendem o projecto europeu 
e mais coesão social ou pessoas que não acreditam na UE ou 
que não têm preocupações sociais.
Para já, o mais importante é confiar. Confiar nas instituições eu-
ropeias, confiar nas nossas capacidades individuais e colectivas, 
confiar no futuro. A confiança é indispensável à economia e faz 
bem à nossa saúde.
Boas Festas e um excelente 2009. 

CONFIANÇA
Edite Estrela *Edite Estrela *

APROVADO PLANO DE 200 MIL MILHÕES
PARA RELANÇAR ECONOMIA EUROPEIA
O Conselho Europeu aprovou um plano 
de relançamento da economia europeia 
com um montante de 200 mil milhões de 
euros, o equivalente a 1,5 por cento do 
PIB europeu, na sequência do qual o Pri-
meiro-Ministro, José Sócrates, anunciou 
a realização de uma reunião do Conse-
lho de Ministros para aprovar um plano 
idêntico para Portugal com medidas para 
contrariar a crise económica.
Esta decisão, a par da definição de um 
plano para a aprovação do Tratado de 
Lisboa na Irlanda e de um pacote com 
metas e iniciativas para combater as al-
terações climáticas, foram os temas mais 
importantes da cimeira que se realizou em 
Bruxelas nos passados dias 11 e 12 de 
Dezembro, e que encerra a presidência 
francesa da União Europeia.
“Decidi convocar o Conselho de Ministro 
para aprovar o plano português, que 
temos vindo a trabalhar já há algumas se-
manas. As decisões que agora tomámos 
a nível europeu dão-nos uma confiança 
redobrada para o aprovar”, disse José 
Sócrates, ainda em Bruxelas, que su-
blinhou ter agora “margem de manobra 
para o fazer.
“Se tivéssemos um défice de 6,83 por cen-
to do PIB como em 2005, não teríamos 
margem de manobra para fazer nenhum 
investimento. Agora temo-la, porque este 
ano o nosso défice será de 2,2 por cento”, 
sublinhou o Primeiro-ministro.

Já no Conselho de Ministros extraordiná-
rio, o Governo aprovou um plano com 29 
medidas para combater a crise económica, 
dotado de um montante financeiro global 
de 2180 milhões de euros, 1300 oriundos 
de recursos nacionais do Orçamento de 
Estado e 880 com origem comunitária.
Daquele montante global, 500 milhões são 
destinados à modernização e recuperação 
de escolas, 800 milhões para incentivos à 
economia, 580 milhões para incentivos ao 
emprego, 250 milhões para investimento 
na áreas das energias e 50 milhões para 
redes de banda larga, 
Quanto ao Tratado de Lisboa, José Só-
crates disse que agora existe um plano 
para a sua ratificação e entrada em vigor, 
com o compromisso de realização de um 

novo referendo 
na Irlanda até 
Novembro de 
2009. Para que 
este acordo fos-
se possível, a 
União Europeia 
deu garantias 
jurídicas para 
salvaguardar 
matér ias  de 
política fiscal, 
de famíl ia e 
questões so-
ciais e éticas, 
bem como no 

domínio da neutralidade da Irlanda.
Sobre o pacote relativo ao combate às 
alterações climáticas, os líderes europeus 
chegaram a um consenso para assumirem 
um conjunto de regras vinculativas e com 
grande impacto nas economias. Com efei-
to, o comércio de emissões deixará de ser 
gratuito e terão de ser agora compradas 
em leilão, com o objectivo central de levar 
a indústria a reduzir as suas emissões 
poluentes em 21 por cento até 2002.
De resto, foram confirmados os objectivos 
de reduzir até 2020 as emissões de CO2 
em 20 por cento, aumentar a geração de 
electricidade a partir de energias reno-
váveis em 20 por cento e em conseguir 
níveis de poupança energética também 
de 20 por cento.

O relançamento da economia, a aprovação do Tratado de Lisboa e o 
pacote climático foram, para José Sócrates, os três grandes temas do 
Conselho Europeu

METAS AMBICIOSAS CONTRA AQUECIMENTO GLOBAL
Depois de perto de um ano de trabalho 
intenso, o Parlamento Europeu aprovou, 
finalmente, o designado pacote clima-ener-
gia que estabelece uma série de objectivos 
ambiciosos no combate às alterações cli-
máticas, consagrando muitas das posições 
defendidas pelo Grupo do PSE.
As propostas legislativas prevêem que até 
2020 a União Europeia reduza em 20% as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
eleve para 20% a quota-parte das energias 
renováveis no consumo de energia e 
aumente em 20% a eficiência energética. 
O pacote inclui os relatórios relativos ao 
comércio de licenças de emissão, à contri-
buição dos Estados-membros para redução 
das emissões, à captura e armazenagem 
de carbono, às emissões de CO2 dos 
automóveis, às energias renováveis e às 
especificações para os carburantes.
A deputada Edite Estrela, que sublinhou 
a importância da decisão do PE,  acom-
panhou as negociações com o Conselho 

enquanto porta-voz do PSE para o relatório 
sobre a contribuição dos Estados-membros 
para reduzir as emissões em sectores 
não abrangidos pelo regime de comércio 
de emissões da UE, designadamente a 
construção, os transportes, a agricultura, os 
resíduos, os edifícios e as habitações. 
"A UE compromete-se a um objectivo vin-
culativo de redução das emissões de 20% 
ou, no caso de um acordo internacional, um 
objectivo mais ambicioso de redução de 
30%, comparativamente a 1990, tal como 
assumido no Conselho da Primavera de 
2007. O PE introduziu uma referência a 
objectivos de longo prazo, de modo que os 
países desenvolvidos, incluindo os Vinte e 
Sete, deverão envidar esforços para reduzir 
os gases com efeito de estufa na ordem dos 
60% a 80% até 2050.
Na sua intervenção em plenário durante o 
debate sobre o pacote clima-energia, a de-
putada afirmou que este acordo permite à 
UE dar um sinal muito positivo aos restantes 

parceiros internacionais. "A UE mostra que 
continua a liderar o combate às alterações 
climáticas e que espera idêntico esforço das 
outras partes", disse.
Por sua vez, a deputada Elisa Ferreira, 
relatora de um parecer sobre esta matéria 
para a Comissão dos Assuntos Económi-
cos e Monetários, sublinhou a determina-
ção da União Europeia que, apesar da 
crise financeira e económica, não vacilou 
nos seus compromissos em matéria climá-
tica. Disse também que as declarações do 
Presidente eleito dos Estados Unidos e, 
em Poznan, a postura da China, do Brasil, 
do México e de outros países provam que 
o pioneirismo ambiental europeu começa 
a dar frutos. 
A deputada considerou que o Parlamento 
trouxe um claro valor acrescentado para o 
resultado final e que as propostas do relató-
rio contém soluções de bom senso para os 
problemas das fugas de carbono na indús-
tria e introduzem critérios de qualidade.
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O TRATADO 
DE LISBOA 
E A EUROPA 
COMO SUjEITO 
POLíTICO
Comecemos por relembrar que o 
projecto europeu nasceu motivado 
por objectivos de sedimentação da paz na Europa, pri-
meiro, e de mercado, com o Tratado de Roma, depois. 
Na era pós-Maastricht, o que a Europa tem perseguido 
tem sido a construção de coerência política, a qual se 
foi estruturando com os Tratados de Amesterdão e de 
Nice.
Agora, com o Tratado de Lisboa, a Europa dará um 
passo de gigante para se constituir como sujeito 
político. Ora, essa constituição é tanto mais difícil 
de conseguir quanto a Europa conta hoje já com 27 
Estados-membros. 
Afirmar uma identidade política com este novo rosto, 
que implica também mais diversidade, é um desafio 
desde logo no que respeita à necessidade de agiliza-
ção do processo de decisão, mas também quanto à 
necessidade cada vez mais premente da Europa falar 
a uma só voz em várias matérias, como, por exemplo, 
em política externa e de segurança.
O momento actual de crise financeira a nível global 
veio confirmar os princípios norteadores do Tratado de 
Lisboa que visam dar estabilidade à Europa; os cida-
dãos europeus entenderam a importância da Europa 
agir rápida, coerente e coordenadamente. Se assim 
não tivesse sido, a Europa teria sido capaz, como foi, 
de não se afundar numa depressão financeira do tipo 
da que os EUA estão a experimentar? Sentiram, por 
exemplo, as vantagens da moeda comum e as difi-
culdades decorrentes de estar sozinho (cf. o caso da 
Islândia). Sentiram que a União Europeia existe. Ora, 
o Tratado de Lisboa permitirá claramente mais eficácia, 
prontidão e rotina na sua acção coordenada.
Neste momento, o Tratado foi ratificado por todos os 
países da União, faltando apenas alguns procedimentos 
pontuais, como no caso da República Checa, se excluir-
mos, claro, o conhecido “não” por parte da Irlanda. Mas o 
“não” irlandês surgiu, importa lembrá-lo, mais por razões 
de crise interna do que pelo conteúdo do Tratado em si. 
Claro que há razões sobretudo do foro da fiscalidade, 
da neutralidade e da composição da Comissão - que 
segundo o Tratado de Lisboa deixaria de ser constituída 
por um comissário por Estado-membro - que implicam 
dificuldades para alcançar um “sim” irlandês; mas as 
razões de carácter ético-moral, como as relacionadas 
com a questão do aborto, são apenas fantasmas, visto 
que não são de facto matéria do Tratado. 
O recente Conselho Europeu de Dezembro constituiu 
um sucesso no estabelecimento de uma série de 
medidas conjuntas para enfrentar a crise: medidas ao 
nível da defesa do emprego, do apoio às pequenas e 
médias empreses e às famílias, da revisão do PEC, 
do apoio ao investimento público, etc. E foi capaz de 
estabelecê-las sem recuar no dossier clima e energia, 
o que é também um bom sinal de permanência na 
vanguarda nestas matérias por parte da União. O 
mesmo Conselho foi capaz de arrancar o compromisso 
irlandês de um novo referendo sobre o Tratado para 
o próximo mês de Outubro, cedendo aparentemente 
apenas na questão do número de comissários, ao 
acatar a pretensão irlandesa de um por país, que aliás 
agrada a vários outros Estados-membros. Se assim 
for, não me parece demais. Demais parecer-me-ia – ou 
parecer-me-á, se tal vier a acontecer – que qualquer 
cedência implicasse uma nova ronda de ratificações, 
porque então o atraso de um ano transformar-se-ia 
num atraso de dois; e dois anos é muito tempo na 
conjuntura actual face aos novos desafios que o pre-
sente nos coloca, para responder aos quais a União 
enquanto sujeito político ficará muito mais fortalecida 
com o Tratado de Lisboa.

Isabel Pires de Lima
Deputada na AR

MAIS MEIOS PARA TRAVAR CONFLITO 
E PILHAGEM DOS RECURSOS NO CONGO
O Parlamento Europeu defende um 
aumento das capacidades operacionais 
da Missão das Nações Unidas no Congo 
(MONUC), mediante uma dotação ade-
quada em equipamentos e em efectivos 
e fazendo tudo o que for possível para 
que possa assumir plenamente o seu 
mandato e mesmo recorrer à força das 
armas para proteger as populações ame-
açadas e pôr fim ao conflito e à pilhagem 
dos recursos no Leste do Congo.
Numa resolução aprovada na sessão 
plenária de Novembro do Parlamento 
Europeu, em cujo debate participou Ana 
Gomes, os deputados pretendem que o 
Conselho intervenha junto do Conselho 
de Segurança da ONU para que a MO-
NUC tenha o mandato e os meios para 
resolver o problema da exploração de 
minérios por grupos armados, incluindo o 
supervisionamento e o controlo das prin-
cipais passagens de fronteira, as pistas 
de aterragem, zonas mineiras seleccio-
nadas e as vias de abastecimento.
De acordo com o Parlamento Europeu, 
a exploração ilegal dos recursos natu-
rais do Leste do Congo é uma fonte de 
financiamento para os grupos rebeldes, 
causando, por conseguinte, instabilida-
de na região. “O horror nos Kivus de 
novo e a incapacidade internacional de 
lhe pôr fim são tão chocantes como a 
rapacidade dos dirigentes ruandeses e 
congoleses, que perpetuam esta situa-
ção de caos organizado para encobrir a 
sinistra pilhagem dos recursos naturais 
da região”, afirma Ana Gomes.
Neste contexto, o Parlamento Europeu 
pede às autoridades congolesas, em 
cooperação com a MONUC, para su-
primir as bases económicas dos grupos 
de rebeldes impedindo-os de aceder às 

fontes de abastecimento de minério, no-
meadamente diamantes, coltan e ouro.
A resolução defende que sejam apli-
cadas sanções para as pessoas e as 
empresas cuja participação na pilhagem 
tenha sido comprovada. Propõe também 
que sejam instauradas conversações 
com os governos da RD do Congo e 
dos países limítrofes sobre a aceitação 
da instalação, no seu território, de ob-
servadores mandatados pelas Nações 
Unidas para acompanhar as importa-
ções de recursos naturais do Congo. 
Também as empresas europeias são 
instadas a não fazerem qualquer tipo de 
negócios com os recursos que estão a 
alimentar os grupos armados.
O Parlamento Europeu insta a União 
Africana, o Conselho de Segurança da 
ONU, a União Europeia, os Estados 
Unidos e a China a intensificarem a 
pressão sobre todas as partes para fa-

zer avançar o processo de paz, a fim de 
encontrar uma solução para o controlo 
dos recursos minerais e alcançar um 
amplo acordo de paz, em vez de um 
mero cessar-fogo.
“No Congo, a União Europeia deve ir 
muito para além do mínimo já decidido 
desde que começou esta última escala-
da militar. Não basta aumentar a ajuda 
humanitária e desencadear iniciativas 
diplomáticas em que se reiteram, pela 
enésima vez, promessas de desarma-
mento e declarações de boa vontade. 
É urgente fortalecer a MONUC para ela 
recuperar a credibilidade e a eficácia 
que perdeu, não se devendo mesmo 
excluir o envio de uma missão militar no 
âmbito da Política Externa e de Defesa”, 
afirma Ana Gomes, apelando a que este 
conflito seja levado a sério, “para que 
não volte a acontecer o genocídio do 
Ruanda e os massacres do Congo”.

Ana Gomes  defende qua a União Europeia tem que se empenhar a fundo na resolução 
do conflito que afecta o Congo

APROVADO QUADRO PARA 
O ENSINO E A FORMAÇÃO

O Parlamento Europeu aprovou uma recomendação que institui um 
Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o 
Ensino e a Formação Profissionais e o Sistema Europeu de Créditos 
do Ensino e Formação Profissionais como instrumentos de referên-
cia para ajudar os Estados-membros a promover e supervisionar a 
melhoria contínua dos seus sistemas de ensino e formação profis-
sionais, com base em referências europeias comuns.
A recomendação, em cujo debate participou o deputado Joel Has-
se Ferreira, visa contribuir para modernizar o sistema de ensino 
e formação, reforçar a eficácia da formação lutando contra as 
saídas sem qualificações, melhorar a articulação entre o ensino, 
a formação e o emprego, multiplicar as pontes entre o ensino e a 
formação “formais”, “não formais” e “informais”” e desenvolver a 
validação da experiência adquirida.
Por sua vez, o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Forma-
ção profissionais visa facilitar a mobilidade transfronteriça dos tra-
balhadores e conferir transparência às qualificações profissionais 
adquiridas no estrangeiro.
Para Joel Hasse Ferreira, “o quadro de referência estabelecido 
apresenta princípios comuns, critérios de qualidade e indicadores 
úteis para a avaliação e melhoria da oferta. E esses indicadores 
podem funcionar como uma "caixa de ferramentas" que ajude à 
realização dos objectivos de Lisboa na vertente da educação e 
formação”.
O deputado sublinhou também a importância de articular aquele 
processo de certificações com o sistema de transferência e 
acumulação de créditos no ensino superior. “Assim, se garantirá 
a complementaridade dos processos de certificação e se darão 
melhores condições para a mobilidade profissional aos jovens e 
aos trabalhadores europeus”, disse. 

PESTICIDAS EM QUESTÃO
Paulo Casaca participou, 
no passado dia 9 de De-
zembro, num debate sobre 
"Pesticidas – a solução mais 
sustentável?", promovido 
pelo LUFPIG – Intergrupo do 
Parlamento Europeu sobre 
o Uso da Terra e Política 
Alimentar, de que o deputado 
é Presidente. 
A iniciativa, que teve lugar  
em Bruxelas, decorreu no 
contexto da revisão da di-
rectiva sobre a utilização 
de pesticidas. No centro do debate estiveram dois pontos 
fundamentais: a redução do número de substâncias utili-
zadas na produção (com o objectivo último de conseguir 
um mercado livre de substâncias que coloquem em risco a 
saúde das pessoas e o ambiente) e o reconhecimento mútuo 
de produtos autorizados entre Estados-membros. Como nor-
malmente acontece nos debates deste Intergrupo, sujeitos à 
chamada regra de Chatham House (a informação é aberta, 
mas a opinião não é identificada por identidade ou filiação), 
este encontro teve por objectivo último o confronto aberto 
de diferentes pontos de vista ao colocar, na mesma mesa, 
representantes da indústria química, agricultores e ONG am-
bientais. Intervieram ainda neste encontro Franz Eversheim, 
da Bayer Crop Science; Meurig Raymond, da Associação 
Nacional dos Agricultores britânicos; e Hans Muillerman, da 
Rede de Acção sobre Pesticidas. A BirdLife International e 
a Associação Europeia de Produtores de Frutas e Legumes 
também estiveram presentes.

Paulo Casaca promoveu 
um debate sobre o uso de 
pesticidas
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Visto de Bruxelas

PRIORIDADE 
MÁXIMA À 
SEGURANÇA 
MARíTIMA 
O Parlamento Europeu e o Con-
selho acordaram, ao fim de 3 anos 
de complexas negociações, o texto 
do Pacote Marítimo ERIKA III, um 

pacote de medidas destinado a combater calamidades 
marítimas, como aquelas que aconteceram com o ERI-
KA, o PRESTIGE, ao largo da costa de luso-galaica, no 
Porto Santo, com um recente derramamento de combus-
tíveis, com o BOLAMA ou mesmo, com o ROSAMAR, 
na costa da Galiza.
Este pacote de medidas inclui legislação, proposta ini-
cialmente em Fevereiro de 2006, sobre a criação de um 
sistema comunitário de acompanhamento e informação 
do tráfego de navios, inspecção de navios pelo Estado 
do porto, organizações de vistoria e inspecção de navios, 
responsabilidade das transportadoras de passageiros em 
caso de acidente ou incidente, para o qual fui nomeado 
relator pelo Partido Socialista Europeu e, quanto aos re-
quisitos de investigação de acidentes no sector marítimo, 
onde propus a criação de uma entidade independente 
para a resolução de conflitos entre Estados-Membros, 
em caso de acidente, tal como aconteceu anteriormente 
com o PRESTIGE, ao largo da nossa costa.
Juntamente aos relatórios mencionados anteriormente, 
o Pacote Marítimo também inclui duas outras propostas 
legislativas, relativamente à responsabilidade financeira 
dos armadores e quanto às obrigações dos Estados de 
Bandeira, para o qual foi nomeado relator pelo Parla-
mento Europeu.
Enquanto relator pelo Partido Socialista Europeu para 
o relatório relativo à responsabilidade dos passageiros, 
foi sempre meu objectivo máximo um maior reforço dos 
direitos dos passageiros em caso de acidente/incidente, 
garantindo a estes compensação financeira, rápida, 
justa e adequada, de forma a aliviar danos irreparáveis, 
quando o pior acontece. Também considero que são as 
transportadoras marítimas as primeiras com responsa-
bilidades acrescidas em caso de acidente ou incidente, 
já que é nelas que depositamos toda a confiança caso 
o pior aconteça, seja em mar, seja em vias navegáveis 
interiores. 
Quanto ao relatório sobre as obrigações dos Estados 
de Bandeira, defendi durante todo o processo negocial 
e face a grandes dificuldades com vários Estados-Mem-
bros, que apenas com um pacote integrado por todas as 
medidas propostas, estará a União Europeia preparada 
para enfrentar os perigos decorrentes da navegação ma-
rítima, pelo que cada uma das propostas é válida per se 
e, logo, nunca poderia ser votada ao ostracismo, como 
quase acontecia com a proposta relativa às obrigações a 
preencher pelos Estados-Membros, que autorizam uma 
qualquer embarcação navegar com a sua bandeira. 
Os Estados-Membros, incluindo Portugal, ficarão obri-
gados, designadamente, a garantir que todos os navios 
cumprem requisitos internacionalmente estabelecidos 
e que, em caso de detenção num porto no contexto de 
uma inspecção, o Estado-Membro deverá garantir que 
o navio detido preenche todos os requisitos interna-
cionais de segurança, antes de ser permitido navegar 
novamente. Estes e outros requisitos, que ao comum 
dos mortais parecem ser de fácil e lógica aceitação, 
passarão, a breve trecho, a integrar o Direito Comu-
nitário, e posteriormente, o Direito nacional e, logo, de 
obrigatória aplicação.
A segurança marítima é prioridade máxima! O Pacote 
Marítimo ERIKA III, na sua globalidade e depois de 
formalmente aprovado pelo Parlamento Europeu, 
em Março próximo, evitará mais desgraças, como 
aquelas que, infelizmente, nos habituámos a ver 
ao longo dos anos e servirá de marco em memória 
daqueles que ao mar dedicam a sua vida e no mar 
muitas vezes a perdem.

Emanuel jardim 
Fernandes
Deputado no PE

jUSTIÇA ELECTRÓNICA EUROPEIA
COMEÇA A DAR PRIMEIROS PASSOS
O Parlamento Europeu quer acelerar o 
processo de implementação do projecto 
E-Justice, que basicamente consiste na 
utilização das tecnologias de informação 
e comunicação no domínio da justiça, 
de forma a assegurar aos cidadãos um 
acesso mais rápido e simplificado à re-
solução de litígios e de outros assuntos 
de natureza jurídica como, por exemplo, 
o reconhecimento de assinaturas.
O respectivo relatório foi aprovado na 
Comissão das Liberdades Cívicas e foi 
discutido no plenário de Estrasburgo em 
que interveio Armando França, respon-
sável do Grupo do PSE pelo acompa-
nhamento do processo de elaboração 
da proposta. Esta proposta surge na 
sequência de uma decisão do Conselho 
Europeu, que em 2007 acordou dar início 
aos trabalhos de desenvolvimento da 
aplicação das tecnologias de informação 
ao sector da justiça e criar um portal 
europeu.
Refira-se, por exemplo, que se estima 
em cerca de 10 milhões o número de 
pessoas que no espaço europeu estão 
implicadas em litígios tranfronteiriços, 
justificando-se assim plenamente a 
necessidade de assegurar um melhor 
acesso à justiça para os cidadãos e as 
empresas, eliminando custos, perdas de 
tempo e burocracias.

Entre outras recomendações, o Par-
lamento pede à Comissão Europeia 
que identifique claramente os assuntos 
abrangidos no âmbito do Plano de 
Acção, as acções para criar o portal 
E-Justice e para explorar melhor o 
potencial das novas tecnologias para 
prevenir e combater a criminalidade. 
Insiste particularmente na necessidade 
do Plano de Acção sobre a E-Justice ser 
dirigido às necessidades dos cidadãos 
e dos profissionais. De forma a facilitar 
o acesso, defende que a futura legis-
lação no domínio do direito civil e os 
actos notariais sejam concebidos para 

ser utilizados em aplicações on 
line, para aplicação em todos os 
Estados-membros.
Refira-se, a título de exemplo, que 
nas últimas reuniões do Conselho 
de Ministros e da Competitividade, 
que tiveram lugar em Bruxelas, 
Portugal e a Estónia apresentaram 
uma iniciativa pioneira, que permite 
aos cidadãos de ambos os países 
criar uma empresa on line, sem 
necessidade de deslocações físi-
cas e com garantias de segurança 
jurídica idênticas às existentes na 
ordem interna de cada país. Esta 
iniciativa, que foi muito elogiada 
pelos restantes Estados-membros, 

só é possível porque tanto Portugal como 
a Estónia possuem um instrumento de 
identificação com assinaturas electró-
nicas, como é o caso no nosso país 
do Cartão do Cidadão e da criação de 
empresas on line.
Armando França tem desenvolvido 
esforços para que o relatório reflicta 
o entendimento entre os deputados 
e os agentes judiciários nos Estados-
membros e considera fundamental que 
a União Europeia utilize todos os seus 
recursos electrónicos disponíveis para 
facilitar o acesso das pessoas e das 
empresas à justiça.

RESERVAS ALIMENTARES NO CENTRO DAS PREOCUPAÇÕES
As reservas alimentares mundiais atingi-
ram o seu nível mais baixo nos últimos 
anos, refere um relatório do Parlamento 
Europeu sobre o assunto e sobre o qual 
interveio no plenário de Estrasburgo o 
deputado Capoulas Santos.
Após a segunda guerra mundial, a Eu-
ropa dispunha de reservas alimentares 
suficientes para um ano. Depois de 
2003, as reservas eram suficientes para 
133 dias e, actualmente, apenas dão 40 
dias, números que são preocupantes se 
estes níveis se mantiverem e tendo em 
conta as previsões de crescimento de 
40 por cento da população mundial até 
2050. Neste contexto, a relatora defende 
uma intervenção imediata que permita 
garantir a segurança alimentar mundial. 
Recorde-se que a actual crise alimentar é 
considerada a mais grave desde os anos 
70, tendo o preço do trigo aumentado 
180 por cento e o dos alimentos 80 por 
cento.

Desdramatizando um pouco esta si-
tuação, Capoulas Santos afirmou que 
apesar de ter havido uma grande subida 
nos preços, depois verificou-se uma 
tendência inversa. “Os mercados dos 
produtos agrícolas caracterizam-se por 
uma grande volatilidade. Nesse sentido, 
não podemos afirmar que os preços dos 

alimentos se manterão a um nível tão 
elevado”, diz.
Para o deputado, a diminuição das re-
servas alimentares nos últimos tempos 
deveu-se essencialmente à instabilidade 
dos mercados e às condições climaté-
ricas desfavoráveis em determinadas 
regiões produtoras de cereais.
Por outro lado, Capoulas Santos, na sua 
qualidade de Presidente do Subgrupo 
Agricultura no seio do Intergrupo Parla-
mentar sobre o Desenvolvimento Susten-
tável, promoveu, em Bruxelas, um debate 
sobre o papel da Política Agrícola Comum 
na segurança alimentar mundial.
A reflexão surge num momento de acen-
tuada crise financeira global, com as prin-
cipais economias em risco de recessão, 
e em que a questão do abastecimento 
alimentar, em termos de qualidade, 
quantidade e preços justos na Europa 
e no Mundo assume uma relevância 
política acrescida. 

Armando França é o responsável do PSE pelo 
acompanhamento do relatório sobre “e-justice”

Capoulas Santos preocupado com nível 
baixo das reservas alimentares
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PRÉMIO PROFESSOR SOUSA FRANCO
Miguel Brito Bastos venceu o prémio Professor António Sousa 
Franco com o trabalho “O papel da jurisprudência no quadro 
das fontes do direito comunitário”. O Prémio foi criado pela 
Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu e 
destina-se a premiar, em cada ano, os melhores trabalhos na 
área do Direito da União Europeia. Estiveram na atribuição do 
prémio a presidente da Delegação Portuguesa no PE, Edite 
Estrela e Matilde Sousa Franco, além dos responsáveis que 
colaboram na iniciativa, designadamente da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, da Universidade Católica 
e da Livraria Almedina.

ERRADICAÇÃO DA POBREZA
A deputada Jamila Madeira promoveu, na Universidade de 
Évora, uma Conferência sobre o tema “Erradicação da Po-
breza. Uma visão de Futuro”, que incidiu sobre a “Estratégia 
de Lisboa”, “O modelo social europeu” e “Situação Económica 
Actual”. Participaram a Coordenadora Adjunta Nacional da 
Estratégia de Lisboa, Arminda Neves, o director-geral do 
Emprego da Comissão Europeia, Peter Jorgensen e ainda o 
eurodeputado socialista Antolín Presedo. Na sessão de encer-
ramento participaram o Secretário de Estado da Segurança 
Social, Pedro Marques e o deputado Capoulas Santos.

DELEGAÇÃO PARA O MERCOSUL NO BRASIL 
O deputado Sérgio Sousa Pinto chefiou uma delegação para 
as Relações com o Mercosul que se deslocou ao Brasil para 
uma série de encontros com as autoridades de várias insti-
tuições e organismos. Entre os temas abordados, destaque 
para a crise financeira internacional, o reforço das relações 
entre a União Europeia e o Brasil e o estado das negociações 
do acordo UE-Mercosul. A delegação teve encontros com os 
presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, com o 
Conselheiro para a Segurança do Presidente Lula da Silva 
e com organizações não governamentais, entre  as quais o 
Movimento dos Sem Terra.

APOIO À INTEGRAÇÃO DA TURQUIA
O deputado Joel Hasse Ferreira sublinhou a importância do 
apoio dos trabalhadores europeus à integração da Turquia 
na União Europeia e expressou o desejo dos cipriotas turcos 
puderem votar nas próximas eleições europeias. Estas po-
sições foram assumidas durante uma reunião da Comissão 
Parlamentar Mista UE-Turquia, que se reuniu em Ankara no 
encontro semestral com as instituições europeias. No encontro 
com a Comissão Europeia, com a Presidência Francesa da 
União e com os embaixadores, o deputado suscitou a questão 
da reunificação de Chipre e a posição francesa sobre a adesão 
da Turquia, que tem sido adversa. Hasse Ferreira participou 
também no Fórum Europa-Turquia, que se realizou em Sopot, 
na Polónia, onde interveio num painel subordinado ao tema 
“O potencial económico da Turquia e o mercado comum da 
União Europeia”.

ARMANDO FRANÇA PREMIADO
O deputado Armando França recebeu o prémio "EU Cohe-
rence", atribuído pela Fundação Evert Vermeer e pela Pla-
taforma de ONGs Concord, pela sua actividade parlamentar, 
designadamente no âmbito da Directiva "Cartão Azul", sobre 
os vistos de entrada na União Europeia concedidos a cida-
dãos de países terceiros altamente qualificados. O deputado 
acompanhou de forma muito activa a elaboração da Directiva 
"Blue Card" com a apresentação de propostas para impedir 
ou diminuir nos países mais pobres o impacto negativo para 
o desenvolvimento da chamada "fuga de cérebros". “Como 
socialista e parlamentar fiquei satisfeito com este prémio, que 
é uma honrosa compensação para o meu trabalho e anima-me 
a continuar com a persistência e o entusiasmo de sempre".

CONFERÊNCIA SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A deputada Elisa Ferreira participou na Conferência das Na-
ções Unidas sobre as Alterações Climáticas, que se realizou 
em Poznan, na Polónia. A deputada considera fundamental 
que as medidas no âmbito da eficiência energética e das 
alterações climáticas possam constituir a chave de uma nova 
etapa no relançamento da economia. A deputada considera 
ainda que a crise financeira internacional não pode ser motivo 
para protelar qualquer acordo.

MAIS EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Euro-
peu aprovou, por unanimidade, o parecer de Jardim Fernandes 
sobre a evolução dos planos nacionais de eficiência energética. 
No parecer, o deputado defende a adopção de uma abordagem 
global e coordenada entre as políticas comunitárias e nacionais e 
realça a relação existente entre a energia e a coesão territorial. 

PARLAMENTO PEDE A ESTADOS-MEMBROS
UMA FORTE CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTAL

APROVADO RELATÓRIO SOBRE 
DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS COSTEIRAS
O plenário do Parlamento Europeu 
aprovou o relatório da deputada Jamila 
Madeira sobre turismo costeiro, que 
aborda diversos aspectos relacionados 
com o impacto do turismo no desen-
volvimento das regiões costeiras e 
recomenda "uma abordagem integrada 
entre turismo costeiro e as políticas 
comunitárias de coesão, marítima, das 
pescas, ambiental e social". 
A deputada considera que a acção 
fragmentada e sectorial da União Eu-
ropeia conduz a uma falta de coerência 
nas estratégias seguidas na aplicação 
das várias políticas e numa amálgama 
de programas e formas de apoio ao 
turismo que acabam por se prejudicar 
reciprocamente. Por outro lado, o docu-
mento aprovado frisa a importância de 
transformar os sectores tradicionais de 
carácter sazonal em actividades desen-
volvidas ao longo de todo o ano, através 
de actividades alternativas, como o 
turismo de negócios, cultural, médico, 
desportivo, agrícola e actividades de 
lazer no mar. 
O relatório defende, na linha da proposta 
do Comité das Regiões, a criação de um 

Fundo Litoral Europeu e de agências de 
desenvolvimento regionais ou locais de 
forma a criar redes entre profissionais, 
instituições, peritos e administrações 
dentro do mesmo território. 
Ao apresentar o relatório no plenário de 
Estrasburgo, Jamila Madeira chamou a 
atenção para a realidade europeia do 
sector do turismo costeiro e sublinhou 
que até 2010 cerca de 75% da Huma-
nidade viverá nas zonas costeiras. "Aqui 

se concentrará toda esta população em 
busca de oportunidades e de sinergias 
económicas e, em muitos casos, tendo 
apenas como expectativa que estas 
girem em torno do turismo. Assim, a 
evidente necessidade de uma visão 
pragmática e integrada do impacto do 
turismo nas zonas costeiras tomou 
conta das nossas mentes e levou-nos 
a pôr mãos à obra", disse. 
A deputada exortou a União Europeia a 
avançar com "uma clara articulação dos 
instrumentos" à sua disposição e com 
"uma acção rápida e eficaz, envolven-
do todos os parceiros e intervenientes 
já no terreno" para garantir um sector 
de turismo costeiro sustentável e com 
futuro na União.
O Comissário Europeu Vladimir Spi-
dla, felicitou Jamila Madeira pelo seu 
relatório e informou o plenário que a 
Comissão Europeia já seguiu as su-
gestões que dele constam, na medida 
em que irá realizar em 20 de Maio do 
próximo ano, no Dia Marítimo Europeu, 
uma série de iniciativas ligadas ao 
desenvolvimento do turismo nas zonas 
costeiras.

O Parlamento Europeu apela aos gover-
nos dos Estados-membros para aplica-
rem medidas que contribuam para uma 
“forte consolidação orçamental” para 
evitar que problemas como o possível 
declínio do crescimento económico e 
as alterações demográficas venham a 
ter consequências negativas em toda a 
zona euro.
A defesa destas propostas ocorreu 
durante o plenário de Estrasburgo em 
que se discutiu e aprovou o relatório 
sobre os primeiros dez anos da União 
Económica e Monetária e os desafios 
do futuro, que analisa questões como 
a divergência económica, as reformas 
estruturais e as finanças públicas, a 
política monetária, a supervisão dos 
mercados financeiros e o papel do euro 
a nível internacional.
Neste debate, em que intervieram os 
deputados Manuel dos Santos e Elisa 
Ferreira, o Parlamento Europeu foi quase 
unânime em considerar a importância do 
euro como fundamental para o reforço e 
a segurança da economia europeia, ten-
do dado provas particularmente durante 
a actual crise financeira e económica 
internacional. Daí que o Parlamento Eu-
ropeu tenha manifestado o seu regozijo 
pelos “efeitos estabilizadores do euro nos 
mercados cambiais de todo o mundo, 
nomeadamente em tempos de crise”.
Os deputados defendem que, futu-
ramente, os principais elementos do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
designadamente o critério do défice de 
3 por cento e o da dívida de 60 por cen-
to em relação ao PIB, sejam tratados 
com maior flexibilidade, não obstante 
deverem ser considerados como tectos 
a evitar.

Para os deputados, um ambiente macro-
económico sustentável e sólido requer 
uma melhoria da qualidade das finanças 
públicas, que inclua o prosseguimento 
da consolidação orçamental, uma ele-
vada eficiência da despesa pública e o 
reforço dos investimentos na educação, 
em capital humano, em investigação e 
desenvolvimento e nas infra-estruturas 
susceptíveis de propiciar o crescimento 
e estimular o emprego.
Ao intervir, Manuel dos Santos enal-
teceu o grande êxito para a economia 
europeia que foi a introdução do euro e 
a política monetária da última década, 
bastando para isso olhar para o ele-
vadíssimo número de empregos que 
foram criados em virtude da estabilidade 
e do dinamismo que a moeda única veio 
proporcionar ao espaço europeu.
“Não deixa de ser também significativo 
que em situações de crise, em que a 

economia europeia, com os instrumentos 
que possui, reage mais favoravelmente 
que outras economias regionais, sejam 
aqueles que ainda há pouco tempo 
eram cépticos relativamente à política 
monetária comum e ao euro que venham 
agora pedir formas de cooperação e até 
de integração na zona euro”, disse.
Também Elisa Ferreira, que falou em 
nome do grupo do PSE, elogiou “a 
resistência e solidez do euro, mesmo 
durante a grave turbulência a que 
assistimos” e considerou ser chegada 
a hora de transformar o euro numa “fer-
ramenta central da Europa, de suporte 
a uma moeda robusta, mas também a 
uma economia real robusta e de fazer 
acompanhar o seu funcionamento de 
mecanismos que garantam o objectivo 
central de atingir a convergência social 
e regional, porque ela está na essência 
do projecto europeu”.

O PE aprovou o relatório de Jamila 
Madeira sobre turismo costeiro

Manuel dos Santos e Elisa Ferreira intervieram no plenário sobre os efeitos da União 
Económica e Monetária na economia europeia


