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Editorial

Fui nomeada relatora da Directiva sobre a Licença de Mater-
nidade. A designação é bastante mais extensa, mas agora 
pouco importa. Não pretendo hoje evidenciar a importância 
do tema nem apresentar as minhas propostas de alteração. 
Haverá mais oportunidades para o fazer. Não me vou referir, 
pois, ao conteúdo, mas elucidar os leitores sobre o processo 
legislativo europeu, muito diferente do nacional.
Como todos os parlamentos, o Parlamento Europeu (PE) tem 
três poderes fundamentais: legislativo, orçamental e de con-
trolo do executivo. O PE não tem, todavia, iniciativa legislativa, 
que é exclusiva da Comissão Europeia (CE), o órgão exe-
cutivo. No processo legislativo ordinário, o PE e o Conselho 
Europeu (CSL) aprovam conjuntamente a legislação proposta 
pela CE. O acordo entre o PE e o CSL, indispensável, pode 
ser obtido em primeira, segunda ou terceira leitura. Quer dizer 
que o processo pode ser mais ou menos demorado. 
Sempre que a CE apresenta um novo texto legislativo ou uma 
proposta de revisão de uma lei já existente, o PE, através 
da comissão parlamentar competente, nomeia um relator 
que apresenta um relatório, confirmando (raramente) ou 
modificando (regra geral) a proposta da CE. Antes de chegar 
à sessão plenária, o referido relatório é aprovado pela comis-
são especializada e competente quanto ao fundo, podendo 
receber contributos (pareceres) de outras comissões. Se o 
relatório for aprovado pelo PE e merecer a concordância do 
CSL, a proposta da CE assim modificada transforma-se em 
lei europeia, logo em primeira leitura.
 Se, pelo contrário, o CSL discordar da proposta aprovada 
pelo PE e a modificar, o PE é chamado a pronunciar-se em 
segunda leitura, aprovando, rejeitando ou alterando a posição 
do CSL.
Quando não há acordo em primeira leitura, enceta-se um pro-
cesso de negociação entre o relator do PE e os representantes 
do CSL e da CE (trílogo). As reuniões sucedem-se, em ritmo 
variável em função da urgência do assunto, até se chegar a 
um "projecto comum". 
Tudo isto leva tempo. Só o processo de primeira leitura pode 
levar um ano. É preciso tempo para ouvir os parceiros sociais, 
as ONG, as diferentes associações e federações, os vários in-
teressados no tema. Promovem-se audições públicas para se 
conhecer a opinião dos estudiosos e especialistas na matéria. 
É preciso tempo para amadurecer as propostas e observar a 
tramitação prevista na lei: os debates numa ou mais comis-
sões especializadas do PE; os prazos para apresentação de 
alterações por parte dos deputados; a tradução de todas as 
alterações nas 23 línguas; as votações em comissão; a pos-
sibilidade de apresentação de mais propostas de alteração 
(por um grupo de deputados ou por um grupo político) para 
plenário e, finalmente, a votação em sessão plenária do PE. 
Em relação a esta Directiva sobre a Licença de Maternidade, 
tenho fundadas razões para pensar que não haverá acordo 
em primeira leitura, o que significa que transitará para o pró-
ximo mandato. Porque, ao contrário do que acontece com o 
processo legislativo nacional, estas propostas não caducam 
com o fim da legislatura. O importante é aprovar uma lei que 
sirva os cidadãos.

Edite Estrela *Edite Estrela *

PARLAMENTO QUER EMPREGO NO CENTRO
DO RELANÇAMENTO ECONÓMICO EUROPEU
A criação sustentável de emprego, a defesa 
do emprego e a prevenção do desemprego 
em grande escala devem ser determinantes 
para a dimensão e o conteúdo do plano de 
relançamento da economia europeia, defen-
de a deputada Elisa Ferreira no seu relatório 
sobre o Plano de Relançamento Económico 
da União Europeia proposto pela Comissão, 
que foi aprovado por uma esmagadora maio-
ria na Comissão dos Assuntos Económicos 
do Parlamento Europeu.
Para que o plano possa ser plenamente efi-
caz, recomenda-se que haja uma boa coorde-
nação dos planos nacionais de relançamento, 
prevendo a adaptação dos programas às 
necessidades específicas de cada país, tendo 
em conta o interesse comum e a garantia do 
máximo efeito multiplicador possível, nomea-
damente ao nível do emprego.
Outro dos aspectos que o relatório aborda, 
refere-se às estruturas de regulamentação 
e supervisão, defendendo que sejam mais 
eficazes, e que os planos de salvamento 
do sector bancário estejam sujeitos a um 
conjunto de condições e as instituições 
financeiras a um controlo rigoroso.
Segundo afirma, o aumento da transparência 
e uma melhor gestão dos riscos são as me-
lhores soluções para ajudar a evitar crises, 
devendo a reforma da regulamentação ser 
exaustiva e aplicar-se a todos os actores e 
transacções dos mercados financeiros.

O relatório realça também a necessidade de 
garantir um nível de vida mínimo aos cidadãos 
da União Europeia e pede que sejam toma-
das as medidas de emergência adequadas. 
Apela ainda a que todas as políticas sociais 
sejam adaptadas para fazer face à recessão, 
apoiando políticas activas no mercado de 
trabalho e prestando especial atenção aos 
membros mais vulneráveis da sociedade.
Elisa Ferreira, no entanto, considera que o 
Plano da Comissão Europeia devia ser mais 
ambicioso para poder, cabalmente, fazer 
face à actual situação económica e social e 
reconhecer claramente o emprego como o 

objectivo central do Pla-
no de Relançamento.
A deputada lamenta que 
o Plano não contenha 
objectivos de coesão ter-
ritorial nas medidas de 
estímulo das propostas, 
apesar de se verificar 
um impacto claramente 
assimétrico da crise por 
todo o território europeu. 
Neste âmbito, apela a 
que sejam criados me-
canismos adequados 
para garant ir  que a 
convergência acelerada 
das regiões menos dinâ-
micas seja estruturada 

em torno de objectivos estratégicos, como 
o de tornar a economia mais ecológica e 
centrada em iniciativas tomadas ao nível 
microeconómico.
Elisa Ferreira insta a Comissão Europeia a 
lançar rapidamente projectos concretos de 
desbloqueamento do crédito às famílias e às 
empresas, de apoio às PME, à formação e 
mobilidade de trabalhadores, ao lançamento 
das redes transeuropeias de transporte e 
de energia e à difusão da "banda larga". O 
relatório deverá ser aprovado pelo plenário 
de Estrasburgo na sessão que decorre de 9 
a 12 de Março.

SITUAÇÃO DO SECTOR TÊXTIL PREOCUPA DEPUTADOS
O Parlamento Europeu chamou a atenção 
para a situação da produção e do emprego 
no sector têxtil, num debate que alertou para 
a necessidade de se adoptarem medidas 
devido ao crescente número de empresas 
que estão a encerrar e a deslocalizar, tendo-
se já perdido nos últimos dois anos cerca de 
350.000 postos de trabalho.
No debate que houve em plenário, em que 
intervieram os deputados Francisco Assis 
e Elisa Ferreira, os deputados alertaram 
para a necessidade urgente de se tomarem 
medidas e de se adoptar uma estratégia 
europeia capaz de minorar os efeitos que 
a crise económica internacional está a ter 
sobre o sector têxtil.
Para Francisco Assis, membro da Comissão 
do Comércio Internacional, a União Europeia 
deve adoptar medidas defensivas e ofensi-
vas, procurando proteger e salvaguardar 
os direitos fundamentais dos europeus, 
mas sem cair num proteccionismo empo-
brecedor.
Sublinhando a importância para a economia 
regional que o sector têxtil tem em várias 
regiões da União Europeia, como é o caso 
do norte de Portugal, o deputado defendeu a 
adopção de medidas defensivas que passam 

pela utilização de todos os mecanismos e 
instrumentos de defesa comercial que estão 
à disposição da União Europeia. Isto inclui 
a manutenção do diálogo político com os 
principais parceiros comerciais para comba-
ter situações de verdadeiro proteccionismo. 
Defendeu ainda o princípio da reciprocidade 
e o combate à concorrência desleal.
No debate em plenário sobre as negociações 
de Doha, Francisco Assis apelou à rápida 
conclusão de um acordo comercial multilate-
ral, referindo, mais uma vez, a necessidade 
da União Europeia e a comunidade interna-
cional não cederem ao proteccionismo.
“Neste contexto de gravíssima crise financeira 

e económica é absolutamente fundamental 
avançar no sentido da consumação das 
negociações de Doha. Se sabemos que o 
proteccionismo é, de facto, um erro, também 
sabemos que a liberalização selvagem passa 
pela possibilidade de estabelecer um acordo 
no âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio, de natureza multilateral, que estabeleça 
regras que salvaguardem os legítimos interes-
ses de todas as partes envolvidas e devolvam 
a confiança aos europeus”, disse. 
Por sua vez, Elisa Ferreira, ao intervir no 
debate sobre o sector têxtil alertou a Co-
missão Europeia para a necessidade da 
publicação atempada e rotineira dos dados 
estatísticos sobre importações, exportações 
e preços, à semelhança do que acontece 
nos Estados Unidos. “Sem esses dados, 
a União Europeia está impossibilitada de 
reagir contra eventuais práticas desleais e 
a própria Comissão fica incapaz de definir a 
sua estratégia”, disse.
A deputada perguntou ainda à Comissão 
Europeia o que pensa fazer, visto que em ou-
tros países, como é o caso da China, come-
ça a proliferar o lançamento de barreiras não 
tarifárias para que as exportações europeias 
não acedam aos mercados locais.

Elisa Ferreira é autora do relatório sobre o plano de 
relançamento económico europeu

A UE deve adoptar medidas defensivas 
e ofensivas para proteger o sector têxtil
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O Tratado 
de Lisboa 
e as Crises
As inúmeras reflexões, declara-
ções e medidas que, em todo o 
mundo, têm acontecido à volta da 
crise parecem ser insuficientes para 
transmitir confiança aos mercados 
e às sociedades. A crise financeira 
com os ditos “activos tóxicos” faz-nos parecer um “buraco 
negro” que ninguém consegue prever a sua dimensão e, 
consequentemente, as medidas não estão acompanhadas 
de um diagnóstico fiel que garanta os níveis de confiança 
desejados. Trata-se de um sinal claro da fraqueza dos Es-
tados, no controlo e regulação dos mercados financeiros à 
escala global, subjacente a uma política de base ideológica 
que procura ganhar mercado, mas perde sociedade.
Ora, estamos perante uma crise multidimensional, cuja 
dimensão financeira, já contagiou as dimensões econó-
mica, social e política com todas as incertezas que lhes 
estão associadas e de contornos imprevisíveis, com os já 
notórios riscos de conflitos sociais e políticos. O epicentro 
está numa cultura global, que nas últimas décadas, mas-
carou e iludiu a sua falta respeito pelas identidades, pelas 
pessoas e pela ética dos Direitos Humanos. 
Portugal e, de modo geral, a Europa tomaram medidas que 
se revelaram úteis para travar o pânico nos mercados, mas 
o problema de fundo continua por resolver, é necessário 
atacar as causas que, como todos sabemos, envolvem 
interesses particulares e poderosos, cuja receita para os 
enfrentar é a determinação e a coragem política. É, por isso, 
exigível uma mudança de paradigma que una as grandes 
potências mundiais para travar a especulação sem escrú-
pulos e para regular os mercados a nível transnacional. 
O drama do crescimento exponencial do desemprego e da 
pobreza é um desafio à dimensão política desta crise. As 
soluções devem ter um impulso por parte dos estados, mas 
não podem ignorar as causas da crise, doa a quem doer. 
E, mais do que medidas de natureza técnica, é necessário 
políticas novas, em torno de valores e critérios justos, que 
restitua a confiança nas sociedades e nas pessoas e, natu-
ralmente, a confiança nos mercados que devem aprender a 
viver com regras e respeito pela dignidade humana.
A União Europeia está em excelentes condições para 
dar um bom exemplo ao mundo. Está unida por uma 
cultura assente em valores democráticos e na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União que nos conferiu uma 
cidadania europeia e salto civilizacional sem precedentes. 
O conceito de solidariedade está presente nos princípios 
da coesão económica, social e territorial e não pode 
adormecer, ante as políticas da União e de cada um 
dos Estados-Membros, sob pena de corrermos riscos 
de assistirmos a discursos exacerbados e xenófobos e 
medidas proteccionistas que ponham em causa as con-
quistas mais nobres conseguidas no âmbito do processo 
de construção da União. 
O êxito das medidas para solucionar os problemas passa, 
necessariamente, por políticas fortes, por uma nova visão 
política que actue numa lógica global, mas sem esquecer o 
local. A União precisa de uma liderança forte, coordenada e 
solidária para vencer as múltiplas dimensões da crise, para 
evitar convulsões sociais e para impor uma regulação e 
controlo dos mercados financeiros à escala global.
Neste contexto, pouco se tem falado na importância do 
Tratado de Lisboa para resolver os problemas da crise, 
mas trata-se de um instrumento poderoso para afirmar a 
Europa como um grande actor económico, social e políti-
co à escala planetária. É necessário insistir na urgência da 
ratificação por parte de todos os Estados-Membros para 
fortalecer as políticas de coesão e a sua acção externa.
No caso dos mercados financeiros na zona euro, apesar 
das vozes críticas, às quais me associo, que exigiam 
mais poderes de supervisão ao Banco Central Europeu 
(BCE), este sai reforçado com o Tratado de Lisboa. Mas, 
o Tratado visa, acima de tudo, trazer mais eficácia, coe-
rência política na sua acção interna e externa e aproximar, 
em elos de solidariedade, os cerca de 500 milhões de 
cidadãos.

Jacinto Serrão
Deputado na AR

PARLAMENTO QUER MAIOR INDEPENDÊNCIA
NO ABASTECIMENTO DE GÁS E ELECTRICIDADE
O Parlamento Europeu pretende que os 
Estados-membros e a Comissão Euro-
peia façam importantes investimentos 
em matéria de redes energéticas, com-
pletem o mercado interno de energia e 
promovam algumas iniciativas viradas 
para o futuro, como a criação de uma 
rede única europeia de gás, de forma a 
reduzir a vulnerabilidade e a dependên-
cia energética do exterior. Por sua vez, 
ao intervir neste debate que ocorreu 
na sessão plenária de Estrasburgo, o 
deputado Emanuel Jardim Fernandes 
defendeu a criação de uma plataforma 
logística envolvendo Portugal e a Espa-
nha para colmatar eventuais deficiências 
energéticas no abastecimento europeu 
de gás e petróleo.
O relatório faz alusão à política energéti-
ca europeia numa segunda análise sobre 
a estratégia que deve ser desenvolvida, 
à luz das necessidades observadas, mas 
também de alguns incidentes que têm 
ocorrido, de que é exemplo a recente 
crise do gás entre a Rússia e a Ucrânia.
Concretamente, o Parlamento Europeu 
instou a União Europeia a desenvolver 
as interconexões de gás e electricidade 
com a Europa do Sudoeste, em especial 
a partir da Península Ibérica para o Nor-
te de França, referiu a importância de 
desenvolver as interconexões de gás e 
electricidade que atravessam a Europa 
Central e do Sudoeste e o desenvol-
vimento das redes na região do Mar 
Báltico e expressou ainda o seu apoio 
ao projecto Medgaz Argélia-Espanha-
França e Europa continental, como um 

dos instrumentos para diversificar mais 
as rotas de entrada de gás na Europa.
Lembrando a necessidade da Europa se 
tornar mais independente do ponto de 
vista energético de países politicamente 
instáveis, Emanuel Jardim Fernandes 
sublinhou a importância de reorientar a 
procura de fontes energéticas alternati-
vas ao petróleo, mas também geografi-
camente, “olhando com maior empenho 
para os mercados sul-americano e afri-
cano e para os quais o desenvolvimento 
de parcerias entre a União Europeia e 
o Brasil e com África muito poderá con-
tribuir, muito particularmente através da 
utilização do espaço ibérico Espanha e 
Portugal como plataforma fundamental 

ao nível da logística 
e da distribuição no 
espaço europeu”.
O deputado referiu 
também a incontes-
tável relação entre a 
energia e a coesão 
territorial no que toca 
a possíveis soluções 
a longo prazo para 
todas as regiões 
da União Europeia, 
incluindo as mais 
isoladas e ultraperi-
féricas.
À luz da recente crise 
do gás entre a Rús-
sia e a Ucrânia que 
afectou a União Eu-
ropeia, o Parlamento 
Europeu saudou a 

intenção da Comissão Europeia de 
reforçar o quadro da Directiva de 2004 
relativa a medidas destinadas a garantir 
a segurança do aprovisionamento em 
gás natural, pedindo para que essas 
alterações sejam apresentadas até final 
deste ano.
Os elementos centrais da revisão desta 
directiva deverão ser vinculativos e 
incluir planos de acção nacionais e da 
União Europeia eficazes para situações 
de emergência, a atribuição aos países 
afectados dos aprovisionamentos e da 
capacidade infra-estrutural disponíveis, 
de forma a aumentar o volume de gás 
para os países afectados através de 
todos os meios possíveis.

MELHOR INFORMAÇÃO FINANCEIRA PERMITIRÁ
IDENTIFICAÇÃO MAIS RÁPIDA DE RISCOS DE CRISE
A recolha atempada de informação 
estatística económica e financeira é 
de importância fundamental para a 
monitorização do sector dos serviços 
financeiros e para identificar riscos de 
crise, razão pela qual será actualizado 
o quadro de recolha de dados das 
duas instituições de compilação neste 
domínio, designadamente o Sistema 
Estatístico Europeu (SEE) e o Sistema 
Europeu de Bancos Centrais (SEBC), 
afirma um relatório do Parlamento Eu-
ropeu, agora em discussão.
De acordo com o relatório, de que é 
autor de um parecer o deputado Manuel 
dos Santos, a crescente complexidade 
dos mercados financeiros, e a neces-
sidade de haver uma informação esta-
tística de alta qualidade assume uma 
importância cada vez maior para uma 
decisão atempada.
“Como a crise financeira demonstrou, 
há indubitavelmente uma necessidade 
geral de mais dados estatísticos no 
sector dos serviços financeiros para 
permitir uma identificação atempada de 
riscos potenciais a nível transfronteiras 
e transectorial”, afirma o relatório.
Para Manuel dos Santos, a necessidade 
de ter informação estatística fiável, se-
gura e tempestiva torna-se ainda maior 
em períodos de crise financeira, sendo 

absolutamente essencial a optimização 
que pode ser obtida através da utiliza-
ção dos dois sistemas. De igual modo, o 
deputado considera que é essencial que 
se obtenham dados estatísticos fiáveis 
e que a sua disponibilização seja feita 
de forma atempada às instituições que 
têm o dever de decidir.
O deputado defende que o novo regu-
lamento amplie o conjunto de entidades 
a ele sujeitas, de forma a melhorar a 
informação, pois considera que não faz 
sentido a situação actual em que insti-
tuições como companhias de seguros 
ou fundos de pensões não se encon-

tram sujeitas ao dever de 
prestar informação.
Neste contexto, a infor-
mação estatística futura 
deverá articular todas as 
fontes informativas, mas 
também ser estruturada 
de tal forma que não pro-
voque entraves adicionais 
para os agentes económi-
cos, nem ponha em causa 
a qualidade dos dados.
Assim, um dos proble-
mas mais delicados que 
o novo regulamento tem 
de resolver é encontrar o 
equilíbrio entre a preser-

vação e a confidencialidade a que os 
dados estatísticos têm de ser sujeitos 
com a transparência e disponibilidade 
pública dos dados, que deve estar ao 
serviço dos investigadores e do público 
em geral.
O futuro regulamento relativo às esta-
tísticas europeias, destinado a reforçar 
a cooperação entre o Sistema Esta-
tístico Europeu e do Sistema Europeu 
de Bancos Centrais, deverá assegurar 
uma boa relação de custo-benefício, 
evitar duplicação na recolha de dados 
e minimizar o ónus global da prestação 
de informação pelos inquiridos.

Manuel dos Santos é autor de um relatório sobre 
informação estatística no sector financeiro

Jardim Fernandes defendeu a criação de uma plataforma 
logística para a energia que envolva Portugal e Espanha



CONTACTOS DOS DEPUTADOS:
www.delegptpse.eu Página dos Socialistas Portugueses no Parlamento Europeu

Edite Estrela - Presidente da Delegação Socialista; 
Direitos da Mulher e Igualdade de Géneros (1ª vice-
presidente); Ambiente, Saúde Pública e Segurança 
Alimentar; Alterações Climáticas                  
Ana Gomes - Assuntos Externos; Segurança e 
Defesa (vice-presidente); Desenvolvimento; Direitos 
da Mulher e Igualdade dos Géneros
Capoulas Santos - Agricultura; Pescas; Ambiente, 
Saúde Pública e Segurança Alimentar; Alterações 
Climáticas                     
Elisa Ferreira - Assuntos Económicos e Monetá-
rios; Comércio Internacional                  
Emanuel Jardim Fernandes - Transportes e Turis-
mo; Desenvolvimento Regional; Pescas
Francisco Assis - Comércio Internacional; Assun-
tos Externos; Direitos do Homem                       
Jamila Madeira - Desenvolvimento Regional; 
Emprego e Assuntos Sociais
Joel Hasse Ferreira - Emprego e dos Assuntos 

Sociais; Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores
Manuel dos Santos - Assuntos Económicos e 
Monetários; Indústria, Investigação e Energia
Paulo Casaca - Controlo Orçamental (Coordenador 
do Grupo Socialista); Orçamentos; Pescas
Sérgio Sousa Pinto - Assuntos Constitucionais; 
Cultura e Educação
Armando França - Liberdades Cívicas, Justiça e 
Assuntos Internos; Transportes e Turismo                 

ENDEREÇOS ÚTEIS
www.socialistgroup.org - Página do Grupo Socialista 
no Parlamento Europeu
www.pes.org - Página do Partido Socialista Europeu
www.socialistinternational.org - Página da IS
www.ps.pt - Página do Partido Socialista
www.europarl.eu.int - Página do PE
www.europa.eu.int - Portal da União Europeia

� | Nº 49 | FEVEREIRO 2009

FICHA TÉCNICA
Edição Grupo Parlamentar do PS no 
Parlamento Europeu
Editor Paulo Pisco 
Layout e Paginação Gabinete de Co-
municação do PS 
Periodicidade Mensal
Tel. 213 822 000
Fax. 213 822 023
Email ppisco@ps.pt 
Endereço Acção Socialista – Largo do 
Rato nº 2, 1269-123 Lisboa

Visto de Bruxelas

Portugal 
e Brasil: 
duas 
experiências 
de integração
regional

A cimeira UE-Brasil realizada durante a presi-
dência Portuguesa da UE em Julho de 2007 e a 
subsequente decisão de estabelecer uma parceria 
estratégica, criaram um novo quadro para o nosso 
relacionamento com esta potência emergente, o 
que significou um êxito diplomático para a Euro-
pa e, também, para Portugal, tendo em conta a 
natural centralidade do Brasil na política externa 
portuguesa.
 As dificuldades em torno da assinatura do acordo 
de associação UE-Mercosul geraram uma situa-
ção paradoxal e insustentável de ser o Brasil o 
país BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) com 
o qual a União mantinha um nível de diálogo e 
cooperação política mais baixo.
O acordo de associação, tendo um carácter po-
lítico e de cooperação é, fundamentalmente, um 
tratado comercial. É insustentável que impasses 
negociais que se arrastam há mais de dez anos, 
agravados pela igualmente mal sucedida ronda 
de Doha, tenham até à data impedido o Brasil de 
obter o reconhecimento que merece da parte da 
União Europeia. Parece-me, inclusivamente, que 
tal situação não podia deixar de constituir um 
embaraço diplomático para Portugal, que o actual 
governo resolveu.
É do interesse nacional o fortalecimento do 
protagonismo internacional do Brasil, do seu 
construtivo papel de liderança regional e do seu 
potencial de contribuição para a afirmação do 
espaço lusófono.
O Brasil é o motor e a alma do Mercosul, modelo 
de integração regional que procura seguir os 
passos da construção europeia, e que continua 
quanto a nós, a constituir o principal e mais cre-
dível eixo de integração continental na América 
Latina.
Apesar das dificuldades, como a grande assi-
metria entre os dois maiores países membros 
– Brasil e Argentina – e os dois mais pequenos 
– Uruguai e Paraguai, bem como a desproporção 
da contribuição do Brasil para o PIB deste bloco 
económico relativamente aos demais parceiros, 
ou mesmo, os desafios e incertezas contidos na 
adesão da Venezuela em vias de consumação 
- o Mercosul permanece a sede incontornável do 
esforço integracionista na região.
Agora, em síntese, o nosso papel deve ser o de 
contribuir para a assinatura do famoso acordo 
de associação, pelas suas vantagens intrínsecas 
para ambas as partes e pelo impulso que ele for-
çosamente dará ao relançamento do processo de 
construção do mercado interno sul-americano. 
Um Mercosul forte tem sido um factor de estabi-
lidade regional, e de preservação da democracia 
naquela parte do mundo. 
A convergência de pontos de vista nos grandes 
temas da política externa, como a defesa de uma 
ordem externa multipolar, baseada no direito 
internacional, a premência de reformar as orga-
nizações internacionais e a urgência de enfrentar 
os grandes desafios que se colocam ao planeta 
em termos ambientais e energéticos, convertem 
o Brasil e o Mercosul em parceiros privilegiados 
da Europa, próximos por natureza em virtude de 
valores comuns, de uma história partilhada e dos 
profundos e antigos laços culturais que unem o 
hemisfério Sul à Europa latina e atlântica.

Sérgio Sousa Pinto
Deputado no PE

SOCIALISTAS DEFENDEM TRABALHADORES
PORTUGUESES NA REFINARIA DE LINDSEY
Os líderes das delegações socialistas 
portuguesa, Edite Estrela, inglesa e 
italiana, assinaram uma declaração con-
junta na qual manifestam solidariedade 
com os trabalhadores dos respectivos 
países por causa dos conflitos laborais 
que houve na refinaria da Total, em 
Lindsey, no leste de Inglaterra. Na 
mesma altura, o ministro português dos 
Negócios Estrangeiros, Luís Amado, 
tomou uma posição dura, considerando 
“qualquer tentativa de discriminação 
totalmente inaceitável para o Governo 
português”.
Numa declaração subscrita pelo Grupo 
do PSE no Parlamento Europeu, os 
socialistas consideraram “vital” que 
fossem criadas condições para evitar 
qualquer tipo de tensão e hostilidade 
entre trabalhadores e apelaram também 
a que se garantisse “o funcionamento 
do mercado interno e a livre circulação 
de trabalhadores e de capitais”, os quais 
permitiram “uma prosperidade sem 
precedentes e que são fundamentais 
para a recuperação económica dos 
nossos países”.
A situação tensa que se viveu em Ingla-
terra é, obviamente, uma consequência 
directa da crise económica global, da 
recessão que o país atravessa e do 
aumento do desemprego. Por isso, criou 

tensão e perplexidade, particularmente 
por ser contrária ao processo de cons-
trução europeia assente na liberdade de 
circulação e igualdade de direitos para 
os cidadãos e trabalhadores comunitá-
rios, hoje já muito espalhados por outros 
Estados-membros que não o seu.
Referindo o acompanhamento do 
Governo ao desenrolar da situação, 
Luís Amado sublinhou “a absoluta 
responsabilidade que os governos têm 
de assumir de evitar uma deriva protec-
cionista, xenófoba, nacionalista”, que se 
não fosse travada muito rapidamente 
por iniciativas governamentais fortes, 
poderia gerar uma crise ainda maior.

“Muitas empresas vão des-
pedir pessoal, um pouco por 
toda a Europa, mas o que é 
importante é que, indepen-
dentemente dos trabalha-
dores serem portugueses ou 
de outra nacionalidade, esse 
processo de ajustamento 
das empresas à nova reali-
dade económica se desen-
volva sem discriminação e 
sem a violação de princípios 
fundamentais que regem 
hoje o espaço europeu”, 
afirmou Luís Amado.
Na mesma linha de inter-

venção esteve também o deputado Joel 
Hasse Ferreira, que interpelou a Comis-
são Europeia e a presidência Checa da 
União Europeia sobre os acontecimentos 
em Lindsey, denunciando aquilo que 
considerou serem “comportamento com 
traços anti-europeus preocupantes”. “A 
forma como os manifestantes se referiam 
aos trabalhadores portugueses e outros 
europeus são inaceitáveis”, disse.
Hasse Ferreira perguntou também à 
Comissão Europeia se pretendia de-
sencadear as diligências necessárias 
“para garantir o completo respeito pelas 
normas europeias de circulação de 
trabalhadores em vigor”.

QUALIDADE DOS SOLOS FUNDAMENTAL
PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Compreender as causas e os efeitos 
que conduzem à degradação da terra e 
ao empobrecimento da agricultura e pro-
mover o seu uso sustentável na tentativa 
de reverter as fragilidades que decorrem 
das alterações climáticas, são algumas 
das preocupações centrais de uma au-
dição pública que decorreu na Comissão 
de Agricultura do Parlamento Europeu 
sobre “O desafio da deterioração dos 
solos agrícolas na União Europeia e em 
particular no Sul da Europa”, por iniciativa 
do deputado Capoulas Santos.
Para o deputado, porta-voz do Grupo dos 
Socialistas Europeus para as questões 
agrícolas, não é possível ter uma boa 
agricultura se os solos de cultivo forem 
maus. Por isso mesmo, a terra é um bem 
inestimável que deve ser protegido e 

conservado e fazer parte, cada vez mais, 
das nossas preocupações essenciais, 
afirmou o deputado.
A convite de Capoulas Santos, participou 
na audição a investigadora Conceição 
Gonçalves, do Instituto Nacional de 
Recursos Biológicos, que interveio no 
sentido de alertar para os riscos de de-
sertificação dos solos, a consequência 
mais visível e dramática de processos 
como a erosão, declínio de matéria 
orgânica e/ou salinização, que são mais 
graves nas regiões mediterrânicas por 
razões climáticas. 
As diferentes intervenções foram unâni-
mes na identificação da fragilidade e dos 
riscos que enfrentam os solos agrários, 
em especial no Sul da Europa, e na cha-
mada de atenção para os efeitos da in-

tervenção humana e factores sócio-eco-
nómicos que, consideram, estão em pé 
de igualdade com os factores climáticos 
como causa da degradação dos solos e 
de desequilíbrios ecossistémicos. 
Ficou claro que não é apenas necessário 
mas urgente restabelecer o equilíbrio 
entre, por um lado, a utilização da terra, 
as actividades agrárias e o rendimento 
dos agricultores e, por outro, a fixação 
das populações, o desenvolvimento 
das suas comunidades e preocupações 
ambientais.
Participaram ainda os investigadores 
José Arnáez, da Universidade da Rioja 
em Espanha, e Riccardo Petrella da 
Academia de Arquitectura de Mendrisio 
na Suíça e iniciador da Universidade do 
Bem Comum.

Hasse Ferreira considerou inaceitável a forma 
como os manifestantes se referiram aos 
trabalhadores portugueses e de outros países
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“Assistimos em Portugal a uma grande evolução 
nos direitos da parentalidade, particularmente 
visíveis nas licenças de maternidade e pater-
nidade”, afirmou o ministro do Emprego e da 
Solidariedade Social, Vieira da Silva, numa 
audição Pública sobre “Licença de Maternidade 
– Revisão da Directiva 92/85CEE”, promovida 
pelas deputadas Edite Estrela, vice-presidente 
da Comissão dos Direitos da Mulher, e por Ja-
mila Madeira, relatora do respectivo parecer da 
Comissão do Emprego e Assuntos Sociais.
Vieira da Silva aproveitou a ocasião para as-
sociar este tema ao recentemente aprovado 
Código do Trabalho, tendo-o considerado um 
instrumento essencial que garante os direitos 
laborais também no domínio da parentalidade. 
“Trata-se de ter os instrumentos legais que 
podem ser desencadeados para garantir uma 
firme defesa dos direitos de maternidade e das 
crianças”, disse o ministro. “A Europa social 
passa pela defesa da igualdade, pela saúde e 
a segurança dos nossos homens e mulheres 
no trabalho e pela protecção dos direitos das 
nossas crianças”, afirmou.
Também o Secretário de Estado da Presidên-
cia do Conselho de Ministros, Jorge Lacão, 
considerou que o novo Código do Trabalho 
traz “uma mudança sem precedentes” no 
domínio da parentalidade, que se traduz “num 
grande avanço civilizacional, económico e 
social e que dá um grande contributo para a 

luta contra a discriminação da mulher no meio 
laboral”. Com efeito, conforme disse Jorge 
Lacão, é fundamental dar uma resposta para 
uma situação que se tem verificado, que é a 
“maternidade até aqui ter funcionado como um 
instrumento de discriminação das mulheres no 
local de trabalho”.
Por sua vez, Edite Estrela, que também subli-
nhou “os aspectos positivos que fazem com que 
Portugal esteja na vanguarda das políticas da 

igualdade a nível 
europeu”, apresen-
tou um conjunto 
de propostas em 
contraposição à da 
Comissão Euro-
peia para revisão 
da Directiva.
Re f i ra -se  que 
aquela Directiva 
integra um conjun-
to de medidas que, 
de uma maneira 
geral, englobam o 
aumento da licen-
ça de maternidade 
de 14 para 18 se-
manas, o princípio 
do pagamento por 
inteiro do salário 
mensal que a tra-

balhadora recebia antes da licença, o reforço da 
protecção em matéria de proibição de despedi-
mentos, preceitos relacionados com os direitos 
no regresso ao trabalho após a licença, entre 
outros aspectos.
Edite Estrela defende que o período obriga-
tório para a licença passe, em toda a União 
Europeia, das actuais 14 semanas para 20 
semanas após o parto, dado que em Portu-
gal já é de 17 semanas. Defende também o 

alargamento de duas para seis semanas de 
licença antes do parto e que a remuneração a 
que a mulher tem direito nunca seja inferior a 
80 por cento do seu salário. Quanto à proibição 
de despedimento, defende que esse período 
seja até 12 meses após o termo da licença, 
sendo que agora é, na Directiva, até ao termo 
da licença. A deputada defende ainda a neces-
sidade de clarificar uma adaptação e redução 
dos horários de trabalho.
Também Edite Estrela baseou as suas propos-
tas no novo Código do Trabalho, considerando 
a legislação portuguesa “bastante vanguardista 
e progressista”. 
Por sua vez, Jamila Madeira considerou que 
as propostas da Comissão Europeia não são 
factos consumados e que o Parlamento Euro-
peu terá um papel determinante na formatação 
definitiva da Directiva. Na sua opinião, esta 
mudança no âmbito da licença de maternidade 
é crucial para a igualdade de género. “A base 
legal é a saúde e a segurança no trabalho. 
O indivíduo precisa de salvaguardar as suas 
liberdades de escolha entre a vida familiar e 
profissional para estar bem física e psicologi-
camente”, disse, acrescentando ser necessário 
legislar também sobre estas matérias para os 
trabalhadores independentes.
Participaram também na audição Miguel Oliveira 
da Silva, Paula Viseu, da UGT e a jurista Maria 
do Céu Cunha Rego.

Edite Estrela e Jamila Madeira organizaram uma audição sobre a revisão da 
directiva relativa à licença de maternidade

PORTUGAL NA VANGUARDA DOS DIREITOS DE PARENTALIDADE

O Parlamento Europeu pediu aos Estados-
membros para cooperarem na busca de so-
luções para resolver o problema dos reclusos 
de Guantánamo, estando inclusivamente 
preparados para receber aqueles que se 
prove estarem ilibados de actos de terrorismo, 
contribuindo assim para reforçar o direito inter-
nacional e assegurar a todos um tratamento 
justo e humano.
No debate sobre esta resolução, na qual inter-
vieram os deputados Ana Gomes e Armando 
França, o Parlamento Europeu afirma que 
cabe aos Estados Unidos a responsabilidade 
principal por todo o processo de encerramento 
do centro de detenção da Baía de Guantá-
namo e pelo futuro dos seus reclusos. No 
entanto, acrescenta que a “responsabilidade 
pelo respeito do direito internacional e dos 
direitos fundamentais cabe a todos os países 
democráticos e, particularmente, à União Eu-
ropeia, recordando que têm uma obrigação de 
cooperação leal no sentido de se consultarem 
mutuamente sobre possíveis efeitos na segu-
rança pública no espaço comunitário.

O Parlamento Europeu convida os Estados 
Unidos a assegurarem que qualquer detido 
contra o qual disponham de provas suficientes 
seja julgado de forma adequada e imediata, 
numa audição pública justa, por um tribunal 
competente, independente e imparcial e, se for 
condenado, seja detido nos Estados Unidos. 
Afirma ainda que qualquer detido que não 
seja acusado e que opte voluntariamente por 

ser repatriado seja restituído 
ao seu país de origem o mais 
rapidamente possível. Por 
outro lado, pede que, qualquer 
detido que não venha a ser 
acusado, mas não possa ser 
repatriado devido a um risco 
real de tortura ou perseguição 
no seu país de origem, tenha a 
oportunidade de ser admitido 
nos Estados Unidos e lhe seja 
oferecida protecção humanitá-
ria no território americano, bem 
como reparação.
A decisão de Barack Obama 

no sentido do encerramento das instalações 
de detenção de Guantánamo, bem como 
outras ordens executivas relacionadas, foram 
considerados pelos deputados europeus, “uma 
importante viragem na política dos Estados 
Unidos em relação ao respeito do direito hu-
manitário e do direito internacional”.
Ao intervir sobre este tema, Ana Gomes con-
siderou o pedido de Portugal de um acordo 

na União Europeia sobre o acolhimento de 
pessoas detidas em Guantánamo que os EUA 
já ilibaram de suspeitas de terrorismo e não 
podem repatriar como "estratégico para a soli-
dariedade transatlântica e um gesto humanitário 
para com pessoas sujeitas a detenção ilegal, 
tortura e subtracção à justiça", mas também 
"um dever para os Estados-membros da União 
Europeia que foram coniventes com a adminis-
tração Bush".
No mesmo sentido interveio o deputado 
Armando França, sublinhando o alcance da  
iniciativa e da decisão do Governo português 
de cooperação com a Administração norte-
americana liderada pelo Presidente Obama. "O 
Governo do Partido Socialista não têm qualquer 
sentimento de culpa, porque não colaborou com 
a Administração Bush. Bem pelo contrário, foi 
justamente agora, com uma iniciativa do Go-
verno português e do Ministro Luís Amado, que 
foi desencadeada a possibilidade e o dever da 
União Europeia e dos países democráticos de 
acolherem os detidos sem culpa formada em 
Guantánamo", disse.

ESTADOS-MEMBROS INSTADOS A RECEBER PRESOS DE GUANTÁNAMO

As eleições no Iraque, que se realizaram no 
passado dia 31, foram um “enorme suces-
so”, considerou o deputado Paulo Casaca, 
que esteve naquele país entre os dias 28 
de Janeiro e 2 de Fevereiro. 
O deputado congratula a UNAMI pelo pro-
fissionalismo com que ajudou a preparar 
todos os aspectos técnicos do processo 
eleitoral e pela sua insistência na reali-
zação de eleições contra as fortíssimas 
pressões de que foi alvo. 
Em particular, as eleições que acompanhou 
de perto, na província de Diyala, podem ser 
classificadas como as primeiras verdadei-
ramente livres, dado que, apesar de vários 

problemas que subsistem, ter tido um acom-
panhamento técnico exemplar, ter permitido 

todas as candidaturas – 44 listas foram 
apresentadas ao escrutínio – e não terem 
sido precedidas de uma campanha de terror 
maciço, com o assassínio e prisão de líderes 
políticos como aconteceu anteriormente. 
Para Paulo Casaca existem, contudo, nu-
merosos pontos que ainda não funcionaram 
bem e que seria bom corrigir para assegu-
rar um carácter ainda mais transparente 
e democrático no próximo acto eleitoral. 
Em primeiro lugar, registou-se ainda um 
número considerável de assassínios e o 
desaparecimento de dirigentes políticos, 
da responsabilidade aberta, nalguns casos, 
das forças governamentais. Em segundo 

lugar, os muitos milhões de deslocados 
internos  tiveram imensa dificuldade em 
votar, tendo sido observadas taxas de 
participação mesmo insignificantes. Em 
terceiro lugar, a indisponibilidade da Co-
missão Eleitoral para fornecer informação e 
a consequente proliferação de informação 
não confirmada é preocupante, porque 
propicia a manipulação e abre mesmo a 
possibilidade de alterações posteriores 
aos factos. 
Paulo Casaca renova, ainda, a sua propos-
ta para que o Parlamento Europeu esteja 
presente, de forma oficial, no exercício das 
próximas eleições nacionais do Iraque.

ELEIÇÕES NO IRAQUE FORAM UM SUCESSO

Ana Gomes e Armando França saudaram a decisão de 
Portugal de acolher detidos em Guantânamo ilibados de 
crimes de terrorismo

Paulo Casaca esteve no Iraque como 
observador às eleições de 31 de Janeiro


