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Editorial

O nosso Secretário-Geral escolheu e o Congresso em uníssono 
aplaudiu de pé. Vital Moreira é o cabeça de lista do PS às eleições 
europeias. Foi uma surpresa para toda a gente. Agradável para 
os socialistas e incómoda para os nossos adversários. Uma boa 
escolha, portanto. Em geral, a comunicação social reagiu bem à 
surpresa e realçou a excelência do candidato. É certo que alguns 
comentadores, politicamente enfeudados, tudo fizeram para lhe 
apontar defeito. O costume! Já estamos habituados e sabemos 
que tanto afã só confirma o acerto da opção. 
Os portugueses conhecem bem o Prof. Vital Moreira. Ele é 
uma das figuras mais prestigiadas da Academia Portuguesa 
com grande reconhecimento público. O seu valor intelectual é 
incontestável. E é reconhecida a qualidade da sua intervenção 
política. 
Como disse José Sócrates, sábado passado em Coimbra, a 
quando da apresentação pública do candidato, o PS começou 
cedo e começou bem. Começou cedo, porque o PS valoriza as 
eleições europeias. As eleições de 7 de Junho são as mais impor-
tantes da história do Parlamento Europeu (PE). Porque ocorrem 
num contexto internacional particularmente difícil e porque os po-
deres do PE são cada vez maiores. Actualmente, há uma maioria 
de direita no PE. E também na Comissão Europeia e no Conselho 
Europeu. Se houvesse uma maioria de esquerda, socialista, as 
políticas europeias seriam diferentes e as consequências da crise 
financeira não seriam tão profundas. 
O PS começou bem, porque soube escolher um candidato de 
reconhecido mérito, que vai contribuir para elevar o debate e 
dignificar a política. 
Além disso, os portugueses sabem que o PS é o partido da 
Europa. Foi por iniciativa de Mário Soares que aderimos à CEE. 
Foi com António Guterres que Portugal aderiu ao euro e legou 
à Europa a Estratégia de Lisboa. Foi com José Sócrates que se 
aprovou o Tratado de Lisboa que coloca os cidadãos no centro 
do projecto europeu. 
Por outro lado, os portugueses sabem que as forças políticas 
à esquerda do PS nunca contribuíram para a construção do 
projecto europeu. São mesmo contra o projecto europeu. E os 
partidos da direita foram (já não são?) os grandes defensores 
da doutrina neoliberal que está na origem dos problemas nos 
mercados financeiros internacionais que conduziram a esta grave 
crise económica de consequências imprevisíveis. 
O Mundo precisa de uma União Europeia (UE) coesa e presti-
giada na cena internacional, que lidere o combate aos desafios 
globais e a resolução dos conflitos mundiais. Os europeus pre-
cisam de uma UE forte e unida, capaz de enfrentar os desafios 
da globalização e de ultrapassar a crise financeira e económica. 
Os cidadãos europeus em geral e os portugueses em especial 
sabem que não há futuro para eles fora da UE. E também per-
ceberam que o euro desempenhou um papel fundamental na 
protecção das economias europeias. A moeda única protegeu 
alguns Estados-membros de males maiores e até da bancarrota. 
Os exemplos da Irlanda e da Islândia mostraram aos cidadãos 
europeus a diferença entre pertencer ou não à União. Por isso, 
nunca como nestas eleições europeias é preciso combater a abs-
tenção e eleger representantes que defendam o projecto europeu 
e promovam a sustentabilidade económica, a sustentabilidade 
social e a sustentabilidade ambiental no seio da UE. No meio das 
dificuldades, é preciso saber aproveitar as oportunidades.
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VITAL MOREIRA
O nOssO 
cAndIdATO

“UM GRAndE dEFEnsOR 
dO PROJEcTO EUROPEU”

FRAnÇA AGRAcIA cAPOULAs sAnTOs
POR dEFEndER AGRIcULTURA EUROPEIA

Vital Moreira é o cabeça-de-lista do 
Partido Socialista às eleições para o 
Parlamento Europeu. Ao princípio da 
noite do segundo dia de trabalhos do 
XVI Congresso do PS, que decorreu em 
Espinho no final do mês de Fevereiro, 
José Sócrates anunciou Vital Moreira 
como “um dos grandes políticos da vida 
pública portuguesa, grande defensor 
do projecto europeu e um grande inte-
lectual, um homem de pensamento e 
de cultura”.
“O PS honra-se de ter estado presente 
em todos os momentos da construção 
do projecto europeu em Portugal. Esteve 
na adesão de Portugal à CEE com Mário 
Soares e Jaime Gama, esteve com An-
tónio Guterres na entrada para o euro e 
na adopção da Estratégia de Lisboa e, 
na última Presidência Portuguesa da 
União Europeia, assinámos o Tratado 
de Lisboa”, afirmou José Sócrates, 
rematando que a história do projecto 
europeu em Portugal se confunde com 
a história do PS.
José Sócrates disse ainda que, nas 
eleições europeias, se fazem escolhas 
importantes, “onde se separam as águas 
entre os diversos projectos políticos”, e 
sublinhou que o PS está motivado e pre-
parado para as eleições ao Parlamento 
Europeu.
No mesmo tom pronunciou-se Vital 
Moreira, garantindo que se entregará 

ao projecto europeu com empenho e 
dedicação. “O PS e os seus eleitores 
podem contar comigo”, disse.
Ao intervir, assumiu o desafio de tentar 
fazer vingar o Tratado de Lisboa, que 
reforça o papel do Parlamento Europeu, 
dotando-o de poderes acrescidos e 
“competências legislativas tendencial-
mente infinitas”. O triunfo do Tratado de 
Lisboa, tal como tem defendido publica-
mente tantas vezes, permitirá lançar as 
bases de muitas políticas progressistas 
e, particularmente, o aprofundamento do 
modelo social europeu.
Na sua opinião, a profunda crise finan-
ceira e económica internacional e o 
aumento exponencial do desemprego 
constitui um grande teste à União Euro-

peia, à sua solidez inter-
na e à sua capacidade 
de resposta colectiva 
e, por outro lado, vem 
questionar o paradig-
ma neoliberal que tem 
governado as nossas 
sociedades, tornando 
agora evidente a neces-
sidade de uma regulação 
internacional.
Segundo af i rmou, a 
Europa, neste contexto 
de crise, tem um papel 
fundamental na defesa 
de uma nova ordem fi-

nanceira mundial dentro do princípio de 
que um mercado único sem fronteiras 
não pode funcionar sem entidades 
de regulação eficazes. Por isso, para 
Vital Moreira, os partidos socialistas 
agrupados no PSE são “um dos pilares 
decisivos na construção europeia e na 
superação da crise, no quadro dos seus 
valores da igualdade e justiça social, 
através do modelo social europeu.
Vital Moreira é apoiante do PS desde 
1991, considerando-se a si próprio como 
uma espécie de “socialista freelancer”. 
Participou nos Estados Gerais e integrou 
as listas do PS como independente nas 
eleições legislativas de 1995. É membro 
do Conselho Coordenador do Fórum 
Novas Fronteiras.

A defesa da agricultura europeia e a 
capacidade negocial de Capoulas Santos 
valeram-lhe o reconhecimento por parte do 
Governo francês, que decidiu agraciar o 
deputado com a Ordem do Mérito Agrícola, 
no Grau de Comendador. A condecoração 
foi atribuída numa cerimónia que decorreu 
no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e 
foi presidida pelo ministro da Agricultura 
de França e antigo Comissário Europeu, 
Michel Barnier.
Michel Barnier aludiu ao currículo de 
Capoulas Santos e justificou a atribuição 
daquela distinção em virtude do papel que 
desempenhou na defesa da agricultura eu-
ropeia, mas também pelas características 
pessoais do deputado, como a capacidade 
para o diálogo e a forma como contribuiu 
para que se estabelecesse um consenso 

político entre o Conselho, a Comissão e o 
Parlamento sobre a reforma intercalar da 
Política Agrícola Comum, concluída sob a 
Presidência Francesa da União Europeia, 
em Novembro de 2008.
No discurso de agradecimento, Capoulas 
Santos, que foi o relator designado pelo 
Parlamento Europeu para a reforma da 

PAC, afirmou que interpretou este gesto do 
Governo francês "como o reconhecimento 
simbólico do empenho de todos os que, no 
Parlamento Europeu, permanentemente 
se batem por uma política agrícola capaz 
de assegurar o presente e o futuro dos 
agricultores europeus".
Capoulas Santos disse ainda que "esta 
distinção constitui um estímulo adicional 
para continuar a lutar por uma PAC mais 
justa e equitativa entre agricultores".
L'Ordre du Mérite Agricole foi instituída 
em 1883 e visa "recompensar serviços 
relevantes prestados à agricultura". 
Capoulas Santos havia já sido agraciado 
em 2006 pelo Presidente Jorge Sampaio 
com a Comenda da Ordem do Mérito Agrí-
cola, Comercial e Industrial da República 
Portuguesa.

O ministro da Agricultura francês 
atribuiu a Capoulas Santos a Ordem de 
Mérito Agrícola

“Vital Moreira é um grande defensor do projecto 
europeu”, disse José Sócrates
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Intimate 
democracy
Os Estados e as organizações inter-
nacionais e supranacionais clássicas, 
ou quaisquer ‘tertium genus’, como 
é a União Europeia, já hoje fazem 
um uso relativamente importante da 
INTERNET. 
Aliás, constitui uma evidência que 
esse uso é crescente, mesmo galopante e, qualquer 
organização que se preze apresenta o seu ‘site’ e o utiliza 
para comunicar.
Desde logo, comunicar no sentido de fornecer informação 
e exercer a sua transparência. Também de se divulgar, 
dar a conhecer a sua acção, até fazer a sua promoção e 
propaganda.
Na realidade a INTERNET veio contribuir muito fortemente 
para o reforço das relações entre as pessoas, bem como 
das pessoas com as instituições e até mesmo dentro des-
tas (instituições, no sentido português de entidades. Pois 
que também há o sentido do jargão comunitário e francófo-
no de ‘institutions’ – instituições comunitárias - o que entre 
nós devia dar pela designação própria de órgãos).
Ora, como vamos ter eleições para o Parlamento Europeu 
(um dos órgãos da UE), já a 7 de Junho, e nelas iremos 
encontrar um problema sempre grande – o baixo grau de 
participação – não será má ideia aprofundar o debate sobre 
as formas de aprofundamento da nova democracia electró-
nica, perspectivando novos objectivos políticos a atingir. 
Este desiderato tem acrescido sentido ser colocado no 
âmbito da UE, justamente porque a democratização da 
comunicação electrónica cresce em importância na razão 
directa da dimensão das instituições.
O gigantismo da UE em número de cidadãos e em quan-
tidade de serviços, pode ser trazido, ‘rectius’ reduzido, à 
microdimensão de uma relação pessoal, ou pelo menos 
personalizada, por via das novas tecnologias.
É claro que não temos ainda o voto electrónico, e não 
presencial, para combater a abstenção, mas, por outro 
lado, a comunicação, que é hoje possível nos domínios 
electrónicos da UE, pode dar passos alargados para se 
transformar, de simples comunicação, em verdadeira inter-
locução, no sentido em que os que nela agem e interagem 
possam participar na formação das decisões e, mais, na 
própria formatação dos seus processos.
Isto é, os cidadãos podem alcançar mais do que beneficiar 
da comunicação electrónica já existente. Eles podem dar à 
UE (o mesmo serve para os Estados) o benefício de uma 
relação mais íntima, que acrescente mais participação, 
mais democracia e mais eficácia, mesmo mais eficiência 
e menos custos de funcionamento.
A Sociedade Civil, que se reinventa e redescobre na wiki-
pédia, ou nos blogues, ou no twitter, ou nas redes sociais 
(Facebook, Hi5, My Space, Orkut, etc.) - onde as figuras 
do participante e do comentário e a adição de saberes e 
informações, são emblemáticas e marcantes no processo 
comunicacional - pode ser aproveitada como inspiração 
para trazer aos entes políticos um ‘lifting’ pós-moderno, 
justamente pelo diálogo personalizado e íntimo com os 
cidadãos.
 Tirando o máximo partido dos novos meios tecnológicos, 
o Poder político-administrativo e os cidadãos podem, para 
tratar de qualquer assunto, encetar uma comunicação, 
agora biunívoca, que aperfeiçoe os termos e modos de 
tratar essa matéria, que identifique e resolva entropias, que 
receba contributos acumulativos de apuramento e, tudo, 
com total transparência e abertura participativa.
Esta aproximação ou convivência íntima que se pode 
trazer para o âmbito do processo político e administrativo, 
esta nova forma de participação cidadã, tem sido chamada 
Democracia Íntima (Intimate Democracy).
Nos EUA este debate e este caminho estão em evidência 
e, a UE, também o deve promover sem demoras. 
No ‘JOHO – the blog’ (JOHO – Journal of the Hyperlinked 
Organization), David Weinberger, atira: “But let me suggest 
another place Obama could do something monumental. 
Yes, the Internet.”
E, na Europa, sim , nós podemos!

Luís Pita Ameixa
Deputado na AR

PAÍsEs LATInO-AMERIcAnOs dEVEM 
APOIAR REFORMA dO sIsTEMA FInAncEIRO
Os países que fazem parte da as-
sociação União Europeia – América 
Latina que integram o G20 devem 
apoiar a reforma do sistema financeiro 
internacional, que deverá basear-se 
nos princípios da transparência, res-
ponsabilidade, eficácia e integridade, 
defende o deputado Manuel dos Santos 
numa resolução da sua autoria que 
será discutida na III Sessão Plenária da 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-
americana (EuroLat), que se realizará 
em Madrid, de 6 a 8 de Abril.
Esta resolução, que surge num contexto 
em que na Europa e nos Estados Unidos 
se discute a regulação financeira em 
termos globais e a resposta à crise, de-
fende que sejam aprovadas regras que 
permitam a aplicação de sanções contra 
os paraísos fiscais e a regulação urgente 
dos “hedge funds”, fundos especulativos 
e agências de notação.
Por outro lado, o deputado considera 
imperativo “recusar o proteccionismo 
e o nacionalismo financeiro” como res-
posta para a crise, defendendo antes 
que os países apostem no investimento 
produtivo, na qualificação das pessoas, 
no impulso ao desenvolvimento e à 
integração regionais e na melhoria da 
qualidade da cidadania.

Na sua opinião, “é imprescindível re-
forçar os mecanismos de cooperação 
entre os Estados-Membros, quer a 
nível de cada região quer a nível da co-
operação multilateral, e atribuir um pa-
pel central a instituições como o Banco 
Europeu de Investimentos, o Banco In-
ter-Americano de Desenvolvimento, o 
Banco do Sul, a Corporação Andina de 
Fomento e o Banco Central Americano 
de Integração Económica, aproveitan-
do ao máximo a sua capacidade na 

manutenção do crédito 
a fim de estabilizar os 
mercados, retomar o 
crescimento, proteger 
empregos e manter ní-
veis de rendimento". 
Considera também ne-
cessário que instituições 
como o Fundo Monetário 
Internacional ou o Ban-
co Mundial “assumam 
a responsabilidade de 
proceder à retoma do 
crescimento global atra-
vés do apoio que po-
dem dar aos países em 
condições financeiras 
desfavoráveis".
Partindo da ideia que 

a crise não é apenas financeira e 
económica mas também social e com 
implicações políticas, o deputado cha-
ma a atenção para aspectos como as 
migrações, a segurança alimentar, o 
reforço da democracia e do Estado de 
Direito, o meio ambiente e a luta contra 
a pobreza, marcando desta forma uma 
diferença fundamental relativamente a 
documentos semelhantes que têm sido 
discutidos e aprovados no quadro estrito 
da União Europeia. 

MELHORAR InTEGRAÇÃO 
PARA Os IMIGRAnTEs
Levar os Estados-membros 
a reconhecer condições 
plenas de integração nos 
países de acolhimento para 
os imigrantes na União 
Europeia, é o tema central 
de um parecer da deputa-
da Jamila Madeira sobre 
“Uma Política Comum de 
Imigração para a Europa: 
Princípios, Acções e Instru-
mentos”, que foi aprovado 
na Comissão do Emprego 
e Assuntos Sociais do Par-
lamento Europeu.
O parecer de Jamila Madeira, destinado à Comissão das 
Liberdades Públicas, afirma a necessidade de “reconhecer 
o carácter essencial do fenómeno migratório, bem como das 
suas consequências económicas e sociais, por forma a pro-
mover um conjunto de políticas adequadas e responsáveis em 
termos de condições de acesso ao emprego, ao alojamento, 
à educação, à formação, à aprendizagem ao longo da vida, à 
segurança social ou de transferência do direito às pensões e 
de mobilidade laboral no seio da União Europeia”.
O parecer considera também de grande importância o com-
bate ao trabalho ilegal, na medida em que ele representa uma 
violação absoluta dos direitos dos trabalhadores imigrantes. 
Daí que defenda como fundamental que a União Europeia 
promova políticas que encorajem os trabalhadores imigrantes 
ilegais a procurarem regularizar a sua situação.
Por outro lado, o parecer aprovado defende que seja respei-
tado o princípio da igualdade de oportunidades no acesso 
ao emprego para os trabalhadores imigrantes nos casos em 
que as habilitações sejam idênticas. Afirma ainda que seja 
concedido aos imigrantes provenientes de países terceiros o 
direito à mobilidade dentro da União Europeia.
Jamila Madeira pede também à Comissão e aos Estados-
membros que promovam políticas e programas concretos que 
favoreçam e procurem assegurar o reagrupamento familiar 
dos imigrantes como garantia de estabilidade social.

APROVAdO nOVO 
EsTATUTO dOs dEPUTAdOs
A Comissão de Controlo 
Orçamental do Parlamento 
Europeu aprovou, com 25 
votos a favor e 3 contra, o re-
latório final sobre a quitação 
pela execução do orçamento 
do Parlamento Europeu para 
o exercício de 2007, onde é 
também analisado o novo 
estatuto dos deputados. 
O relatório, da responsa-
bilidade de Paulo Casaca, 
aprecia muito favoravel-
mente a entrada em vigor 
do estatuto dos deputados e 
dos seus assistentes, como forma de tornar mais transparentes 
os actuais sistemas de funcionamento e de garantir que os 
deputados possam dedicar-se inteiramente às funções para 
que são eleitos, desobrigando-os de uma carga administrativa 
e de gestão de recursos humanos que assumiam até agora. 
Em relação aos sistemas voluntários e parciais de pensões, 
das quais usufruem alguns deputados, o relatório solicita a 
confirmação pela instituição de quais são as responsabilidades 
assumidas pelo erário público. 
O relatório solicita aos serviços de auditoria interna análises 
detalhadas sobre a eficácia e qualidade de todos os contratos 
estabelecidos com fornecedores de serviços externos, nomeada-
mente de viagens e de restauração. Paulo Casaca pede ainda a 
revisão de todo o sistema de segurança – que consome nas três 
sedes do Parlamento quase 40 milhões de Euros anuais – tendo 
em vista comprovar a sua eficácia em situações de crise.
O relatório é feito no contexto da apreciação da gestão parlamen-
tar de 2004 a 2009, período em que se assistiu a um alargamento 
sucessivo a doze novos Estados-membros e reflecte três meses 
de intenso trabalho realizado junto de todas as instâncias da 
Administração e da Presidência do Parlamento Europeu. 
Referência para o facto do trabalho efectuado por Paulo Casaca 
no seu relatório sobre as contas do Parlamento Europeu ter sido 
amplamente elogiado pelos principais grupos políticos europeus.

Manuel dos Santos é autor de um relatório sobre a 
reforma do sistema financeiro, que será discutido na 
cimeira EuroLat

Jamila Madeira é autora de 
um parecer sobre política de 
imigração

O relatório de Paulo Casaca 
incide sobre a gestão 
financeira do PE em 2007
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Visto de Bruxelas

Ano de 
desafios

Este ano é um ano de desafios. Três eleições pela 
frente e o objectivo de ultrapassar e vencer a crise 
económica. Neste contexto temos que enfrentar o 
futuro sem vacilar. Isso só com o PS será possível 
e os portugueses sabem disso.
Foi com o PS que aderimos à União Europeia. Foi 
com o PS que entrámos no pelotão da frente do 
Euro. Foi com o PS que conseguimos o Tratado 
de Lisboa e será com o PS que criaremos um novo 
modelo de desenvolvimento para Portugal.
Este novo modelo estará necessariamente em 
discussão agora. Em 2009 e 2010, com todos os 
processos eleitorais pela frente e com o início da 
discussão do futuro da política de coesão pós-2013, 
muitas serão as respostas que teremos que dar.
Cabe-nos antecipar e desenhar em conjunto aquilo 
que queremos para um Portugal de uma nova ge-
ração. Uma nova geração que actuará na Europa, 
nas autarquias e no Governo em nome de Portugal 
e de um projecto com futuro.
No poder central, regional e local. Sim, pois também 
será durante a próxima legislatura que, pela mão do 
PS, as regiões administrativas verão a luz do dia e 
contribuirão definitivamente para o sucesso deste 
novo modelo de um Portugal de futuro.
Se desenharmos este modelo discutindo entre 
entidades públicas e privadas, sociedade civil, res-
ponsáveis políticos e todos os agentes de terreno te-
remos um Portugal mobilizado para fazer a diferença 
na União Europeia. Mobilizados num projecto e num 
modelo único levaremos mais longe e de maneira 
mais eficaz a nossa mensagem como País.
Influenciando e passando uma mensagem comum 
a todos os níveis, destacando aquilo que para nós é 
crucial e como os novos regulamentos dos Fundos 
Estruturais pós-2013 devem responder a esses 
desafios.
Incentivando a economia real, a economia social, 
a inovação e criatividade neste debate, teremos no 
futuro pacote financeiro a resposta para o desafio 
da transição de país da coesão para a real conso-
lidação de Portugal como país no grupo dos mais 
desenvolvidos.
Por isso este é o ano de todas as escolhas, é preci-
so optar já e saber para onde queremos ir.
Por isso mesmo irei promover no próximo dia 20 de 
Abril, na Assembleia da República, em parceria com 
o Grupo Parlamentar do PS, mais um Fórum Euro-
pa-Portugal, desta feita sobre o Futuro da Política 
de Coesão pós-2013.
Temos que desenhar o futuro em conjunto. Não po-
demos nem devemos esperar que a moldura esteja 
feita para desenhar o nosso quadro. 
O quadro para ser bom e para ter potencial de pros-
peridade, desde a autarquia local até ao governo 
central, depende do nosso empenho, inspiração 
e trabalho conjunto. Deverá ser sempre a moldura 
regulamentar a adaptar-se a um bom quadro de 
desenvolvimento e não o inverso.
Na actual conjuntura, um bom quadro ganha valor 
todos dias. Por isso devemos com esse quadro 
mostrar o rumo e dar expectativas de futuro a 
todos os agentes do sistema. Temos que garantir 
o amanhã.
É isso que queremos para Portugal. Que uma vez 
mais seja pela mão do PS a todos os níveis de poder 
que o projecto de futuro e de sucesso de Portugal 
será garantido.

Jamila Madeira
Deputada no PE

ALARGAR dIREITOs nO ÂMBITO
dA LIcEnÇA dE MATERnIdAdE
Alargar o período de licença de mater-
nidade de 14 para 20 semanas após 
o parto, garantir protecção contra o 
despedimento até 12 meses depois de 
terminada a licença da maternidade e 
consagrar a possibilidade de recusa 
de prestação de trabalho suplementar 
até um ano de idade da criança, são 
algumas das propostas que constam 
do relatório de Edite Estrela sobre a 
Directiva “Licença de Maternidade”, já 
apresentado na Comissão dos Direitos 
da Mulher do Parlamento Europeu.
Para Edite Estrela, o período de 18 se-
manas proposto pela Comissão Europeia 
teria um impacto pouco significativo, uma 
vez que já está consagrado em muitos 
Estados-membros. Segundo afirma, “as 
oito semanas obrigatórias após o parto 
correspondem ao período mínimo neces-
sário à adequada recuperação da mulher, 
constituem um incentivo ao aleitamento 
materno e devem ser um direito de todas 
as trabalhadoras, sem discriminação”.
Por outro lado, tendo em conta o objec-
tivo da proposta da Comissão Europeia 
de melhoria das políticas de conciliação 
entre a vida profissional, familiar e privada, 
Edite Estrela defende uma parentalidade 

com responsabilidades partilhadas. Neste 
sentido, propõe no seu documento uma 
disposição que consagra o direito à licen-
ça de paternidade, até agora inexistente 
na legislação comunitária. "Os Estados-
Membros tomarão as medidas necessá-
rias para que os trabalhadores que foram 
recentemente pais tenham direito a um 
período contínuo de licença de paterni-
dade paga na íntegra e não transferível 
de, pelo menos, 4 semanas, sendo duas 

obrigatórias, atribuídas após o parto do 
seu cônjuge/parceira", afirma. 
Entre as propostas apresentadas, desta-
que ainda para o direito a duas pausas 
diárias para amamentação ou aleitamento 
da criança, que poderão ser usufruídas 
pela mãe ou pelo pai, e a inclusão das tra-
balhadoras domésticas no âmbito da pro-
tecção da maternidade, que até agora se 
encontram excluídas da Directiva-quadro 
sobre a saúde e a segurança. Referência 
também para a defesa de uma aborda-
gem preventiva em matéria de avaliação 
dos riscos, tendo em vista a protecção da 
saúde reprodutiva de homens e mulheres 
no local de trabalho, e a realização de 
um relatório de avaliação de impacto que 
analise os efeitos tanto a nível social como 
económico de um prolongamento adicio-
nal da duração da licença de maternidade 
na União Europeia. 
Edite Estrela considera aquelas pro-
postas fundamentais para a melhoria 
da situação das mulheres europeias, 
nomeadamente em relação à discrimi-
nação no mercado de trabalho, sendo, 
para isso, essencial que se promova a 
partilha das responsabilidades familiares 
e domésticas entre mulheres e homens.

APROVAdO PAcOTE dE sEGURAnÇA MARÍTIMA
O Parlamento Europeu aprovou no plenário 
de Estrasburgo o terceiro pacote de segu-
rança marítima, também conhecido por 
Erika III, após um compromisso alcançado 
com o Conselho da União Europeia. A nova 
legislação visa prevenir acidentes como o 
do Erika ou o do Prestige, assegurar uma 
resposta eficaz e indemnizações ade-
quadas para os passageiros em caso de 
acidente e a instauração de um regime de 
seguro obrigatório para os navios.
Este pacote legislativo, no âmbito do qual 
interveio o deputado Emanuel Jardim 
Fernandes como relator e relator-sombra 
de dois dos relatórios, inclui novas regras 
sobre o sistema comunitário de acompa-
nhamento e de informação do tráfego de 
navios, a investigação de acidentes no 
sector, a responsabilidade das transporta-
doras de passageiros em caso de acidente, 
a inspecção de navios e o cumprimento dos 
deveres do Estado de bandeira.
Entre as medidas previstas na nova legis-
lação, destaque para a recusa permanente 
de acesso aos portos e ancoradouros dos 

Estados-membros dos navios incluídos na 
“lista negra” e inspecções mais frequen-
tes, a obrigação do respeito das normas 
internacionais antes de um barco poder 
arvorar a sua bandeira, a obrigatoriedade 
de subscrição de um seguro para todos os 
navios, e a atribuição de indemnizações 
para os passageiros envolvidos em aci-
dentes marítimos sendo que, em caso de 
morte, o pagamento não pode ser inferior 

a 21.000 euros.
Para Emanuel Jardim Fernandes, que foi 
relator para a proposta de Directiva sobre 
as obrigações a cumprir para que os barcos 
possam arvorar a bandeira nacional e re-
lator-sombra pelo PSE para a responsabi-
lidade das transportadoras de passageiros, 
o pacote marítimo aprovado representa um 
assinalável acréscimo de segurança para 
passageiros, armadores e para as orlas 
marítimas em termos ambientais.
“Honra-me muito a minha participação 
neste processo”, disse o deputado, acres-
centando que o pacote legislativo aprovado 
vai contribuir decisivamente para evitar ou 
minorar as consequências de acidentes 
dramáticos como os que aconteceram com 
o naufrágio de navios como o PRESTIGE, 
ERIKA, BOLAMA ou ESTONIA.
O deputado sublinhou ainda o facto de ter 
sido graças ao Parlamento Europeu e à sua 
perseverança, às presidências eslovena 
e, sobretudo, francesa, que foi possível 
concluir o terceiro pacote de segurança 
marítima.

Edite Estrela é autora de um relatório 
sobre a Directiva “Licença de 
Maternidade”

Jardim Fernandes participou na 
formatação da legislação sobre 
segurança marítima
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RETIRAdO nOME dE PORTUGAL
nO cAsO dOs VOOs dA cIA 

O Parlamento Europeu aprovou, na sessão plenária de 
Bruxelas de Fevereiro, uma resolução comum sobre a 
alegada utilização pela CIA de países europeus para o 
transporte e a detenção ilegal de prisioneiros, em que a 
referência a Portugal foi retirada do texto final.
Um dos considerandos da proposta submetida ao ple-
nário referia que, desde a aprovação, há dois anos, do 
relatório da Comissão Temporária do Parlamento Euro-
peu sobre os voos da CIA, houve “nos Estados-mem-
bros uma série de ocorrências, nomeadamente novas 
informações veiculadas pela imprensa relativamente a 
voos da CIA em Portugal, com transporte de detidos, 
durante o Governo Barroso”. A primeira parte deste 
parágrafo foi rejeitada pela maioria dos deputados, pelo 
que a segunda parte, que mencionava o nome de Durão 
Barroso, acabou também por caducar.
No entanto, o documento continua a fazer referência ao 
Reino Unido, Polónia, Espanha e Itália.
Ao intervir em plenário, Ana Gomes considerou que “a 
responsabilidade europeia por violações do Estado de 
Direito e dos Direitos Humanos não pode ser apagada”, 
tendo insistido particularmente para que Durão Barroso 
torne públicas algumas notas sobre alegados encontros 
que terão decorrido entre os seus assessores diplomáti-
cos e a então Secretária de Estado Condolezza Rice.
Por sua vez, Armando França considerou que Portugal 
e o Governo socialista não têm qualquer sentimento de 
culpa, já que não colaboraram com a Administração 
Bush. “Pelo contrário – disse – foi com uma iniciativa 
do ministro Luís Amado que se desencadeou a possi-
bilidade e o dever da União Europeia e outros países 
democráticos receberem detidos em Guantánamo sem 
culpa formada”.

PAULO cAsAcA LAnÇA 
LIVRO sOBRE IRAQUE
Depois da edição em inglês, apresentada em Bruxelas 
no passado dia 2 de Dezembro, Paulo Casaca lançou 
em Lisboa, na Sociedade de Geografia, a versão em 
português do seu livro "A Outra Invasão do Iraque". 
Enquanto fundador da plataforma de diálogo inter-
parlamentar "Iraque com Um Futuro", co-presidente e 
fundador dos "Amigos de um Irão Livre", membro do 
"Comité Internacional Libanês para a implementação 
da resolução 1559 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas" e membro fundador dos "Amigos Eu-
ropeus de Israel", integrando várias missões no Médio 
Oriente, Paulo Casaca sintetiza na sua obra uma outra 
visão sobre o Iraque. A vasta experiência de Paulo Ca-
saca nos cenários de conflito do Médio Oriente resultou 
num contundente documento narrativo, concentrado no 
Iraque, de onde o autor faz imergir o drama dos sonhos 
desfeitos, o pesadelo da carnificina, os assassínios e 
as fugas de milhões de sobreviventes, para partir para 
a análise das razões do desastre que atribui à incapa-
cidade ocidental de entender a ameaça do fanatismo. 
O livro conclui que o Grande Médio Oriente tem uma 
insaciável vontade de mudança, democracia e pros-
peridade - e que o apoio inteligente a essa mudança é 
a única forma de esconjurar o fantasma do fanatismo 
religioso que ameaça o Médio Oriente e todos nós.  A 
obra tem prefácio do Professor Doutor Adriano Moreira 
e foi publicada pela Editorial Presença.

PARLAMEnTO APELA À UnIÃO PARA 
sALVAR FÁBRIcAs dA QIMOndA

sIMPLIFIcAR BUROcRAcIA PARA As EMPREsAs

RELAnÇAR A EcOnOMIA EUROPEIA

O plenário do Parlamento Europeu apro-
vou um importante relatório que apela à 
necessidade da União Europeia contribuir 
para a melhor qualificação das Pequenas 
e Médias Empresas e para avançar com 
medidas para facilitar a actividade do 
sector. 
O deputado Joel Hasse Ferreira, que 
participou no debate sobre esta matéria, 
defendeu a necessidade de simplificar 
a burocracia aplicada às PME. "É tam-
bém de sublinhar – disse - a referência 
no relatório às maneiras de reduzir a 
burocracia para facilitar a criação deste 
tipo de empresas, aproveitando a sua 
capacidade de iniciativa e a sua adap-
tabilidade, facilitando o lançamento de 
novos negócios, envolvendo a fabricação 

e/ou a venda de novos produtos e/ou o 
funcionamento de novos serviços adap-
tados às necessidades dos consumidores 
e de outras empresas, potenciando assim 
o desenvolvimento da própria economia 
europeia". Salientou igualmente a impor-
tância, neste âmbito, da proposta relativa 
à aplicação de taxas reduzidas de IVA 
aos serviços prestados a nível local.  

Na sua intervenção, o deputado reco-
mendou que "se melhorem alguns as-
pectos dos sistemas legal e de tributação 
dos Estados-Membros nesta matéria, 
pois o actual modelo na maior parte dos 
Estados pode dissuadir a transferência 
de empresas, em particular de empresas 
familiares, aumentando o risco de liquida-
ção ou de encerramento da empresa”. 
Defendeu ainda que se promovam e 
apliquem diferentes modelos eficazes 
de transferência de empresas para 
os trabalhadores, como alternativa ao 
seu encerramento. Na sua opinião, tal 
actuação permitirá defender os postos 
de trabalho e reinvestir os lucros para o 
melhor desenvolvimento dessas empre-
sas", afirmou.

A importância da fábrica de semi-conduto-
res Qimonda, a laborar em Portugal e na 
Alemanha, e a necessidade de socorrer 
um sector estratégico para a Europa, foi o 
tema central de uma discussão na sessão 
de Março de Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, em que os deputados de 
vários países pediram uma intervenção 
concertada para impedir o encerramento 
da empresa, que, a acontecer, deixará 
vários milhares de trabalhadores portu-
gueses e alemães no desemprego.
Intervieram por parte dos socialistas 
portugueses os deputados Edite Estrela e 
Joel Hasse Ferreira, que alertaram para a 
importância estratégica da fábrica e para 
a necessidade de impedir o seu encerra-
mento, tendo também sublinhado todos 
os esforços que o Governo português 
tem feito para encontrar uma solução 
para viabilizar a Qimonda.
Na sua intervenção, Edite Estrela consi-
derou que serão gravíssimas as conse-
quências do encerramento da Qimonda, 
não apenas por causa dos "milhares 
de trabalhadores que serão lançados 
no desemprego na Alemanha e em 

Portugal”, mas também porque se per-
derá um património intelectual europeu 
inestimável e muitos fundos comunitários 
que foram aplicados na empresa. Na 
sua opinião, manter em funcionamento 
a Qimonda na Alemanha e em Portugal 
“é de tal importância estratégica para 
a Europa, que bem justifica o apoio da 
União Europeia". 
Edite Estrela referiu igualmente que o 
Governo português tudo tem feito para 

encontrar uma solução que viabilize a 
empresa, mas que necessita igualmente 
do envolvimento do Governo Federal 
alemão e dos Governos estaduais da 
Baviera e da Saxónia. 
No mesmo sentido, interveio Joel Hasse 
Ferreira, que sublinhou os esforços que 
têm sido feitos pelo Governo português 
para viabilizar a Qimonda, que conside-
rou possuir uma importância estratégica 
para a União Europeia. "Que nenhum 
Executivo nacional ou estadual cometa o 
erro de deixar que esta empresa possa 
fechar instalações e liquidar postos de 
trabalho no território da União", afirmou. 
O deputado disse compreender a neces-
sidade de ajudar na reestruturação dos 
grandes grupos da indústria automóvel, 
mas considerou que os fundos da União 
e as energias da Comissão Europeia não 
se podem esgotar naquelas ajudas, sen-
do, por isso, fundamental o seu empenho 
para a viabilização da Qimonda.
O encerramento Qimonda, previsto para 
30 de Março, implica a perda directa de 
5000 postos de trabalho da Alemanha e 
de 2000 em Portugal.

O Parlamento Europeu aprovou por 
larga maioria o relatório da deputada 
Elisa Ferreira sobre o plano europeu de 
relançamento económico. A deputada, 
coordenadora do Grupo dos Socialis-
tas Europeus para a área económica, 
considerou a votação "um verdadeiro 
sucesso", pois foram aprovadas as 
principais propostas defendidas pelo 
PSE para ultrapassar a crise económica 
que a União Europeia atravessa e para 
introduzir mais transparência no sistema 
financeiro internacional, e que uma 
grande parte da direita parlamentar não 
queria deixar passar. 
Assim, o Parlamento defende firmemente 
que a União Europeia estimule o G20 
a adoptar no próximo dia 2 de Abril em 
Londres, "medidas definitivas contra 
os paraísos fiscais e as jurisdições não 
cooperantes mediante a adopção, o mais 
rapidamente possível, de um conjunto 
de sanções". O relatório recomenda 

a adopção na União Europeia de um 
quadro legislativo próprio para restringir 
os negócios com aquelas jurisdições, 
salientando que "são essenciais aborda-
gens convergentes à escala global para 
resolver a questão dos paraísos fiscais". 
Foi ainda aprovada, após um duro 
processo negocial, a decisão de incen-
tivar os Estados-Membros a criarem 
um novo instrumento financeiro que 
permita a "emissão de um empréstimo 
europeu de larga escala garantido con-
juntamente pelos Estados-Membros". 
Elisa Ferreira defende desde há muito 

que, dadas as elevadas dificuldades do 
mercado financeiro europeu em gerar 
liquidez, o óbvio limite da capacidade 
do BEI em socorrer todas as neces-
sidades de financiamento hoje exis-
tentes, bem como as cada vez mais 
prementes necessidades financeiras 
dos Estados-Membros, a União Eu-
ropeia deve ser capaz de criar novos 
mecanismos financeiros alternativos, 
nomeadamente a emissão de Eurobon-
ds, que ajudem a atrair mais capitais e 
os Estados-Membros a financiarem-se 
a custos mais reduzidos. 
O relatório avança com uma série 
de propostas para superar a crise 
que passam pelo lançamento de uma 
vasta iniciativa europeia em defesa do 
emprego sustentável, a antecipação e 
flexibilização na utilização dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Globalização, 
bem como a utilização das facilidades 
disponibilizadas pelo BEI.

Ana Gomes e Armando França intervieram na discussão  
da resolução sobre os voos da CIA em espaço europeu
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Edite Estrela e Hasse Ferreira foram dos 
deputados que pediram a intervenção da 
UE para salvar a Qimonda


