
As próximas semanas podem ser deci-
sivas para o planeta e para as futuras 
gerações. A comunidade internacional 
vai reunir-se entre 7 e 18 de Dezem-
bro, em Copenhaga, para tentar alcan-
çar um acordo global de luta contra as 
alterações climáticas que substitua o 
Protocolo de Quioto. O que está em 
discussão é de tal forma importante 
para o mundo que Ban Ki-moon, o 
Presidente da Comissão Europeia e 
o Primeiro-ministro britânico já aler-
taram para as consequências de um 
impasse em Copenhaga. Entre outras 
coisas, os participantes na cimeira 
têm por missão definir objectivos (me-
tas quantificadas e vinculativas) para 
a redução de emissões de gases com 
efeito de estufa, a principal causa das 
mudanças climáticas. Duas grandes 
questões inseparáveis podem amea-
çar um sucesso, ainda que tímido, da 
cimeira. Por um lado, a quantidade 
de emissões de CO2 que os países 
industrializados e alguns países em 
desenvolvimento, como a China, Índia 
e Brasil, estão disponíveis para reduzir. 
Por outro, a ajuda financeira que os 
países em desenvolvimento neces-
sitam para se adaptarem às conse-
quências produzidas pelas mudanças 
climáticas no ambiente. A definição 
destas questões e a distribuição das 
responsabilidades e do "fardo" pelos 
diferentes países prometem ser alvo 
de grande discussão. É igualmente 

fundamental que os Estados Unidos se 
juntem a um acordo climático. 

Agir é preciso
Um acordo é urgente se o mundo qui-
ser realmente inverter, ou pelo menos 
abrandar, as tendências verificadas no 
clima e no meio ambiente em todo o 
planeta. Com efeito, durante o século 
XX, a média da temperatura do ar à 
superfície aumentou 0,74°C global-
mente, e quase 1°C na Europa. Este 
fenómeno constitui um aquecimento 
excepcionalmente rápido e significa 
que o século XX foi o mais quente de 
sempre. Significa igualmente que os 
anos 90 foram a década mais quente 
dos últimos 1.000 anos. Esta tendência 
de aquecimento continua no presente 
século: os 11 anos mais quentes, de 
que há registo, ocorreram todos nos 
últimos 12 anos. O Painel Internacio-
nal sobre as Alterações Climáticas, 
um organismo das Nações Unidas que 
junta milhares de peritos em clima de 
todo o mundo, prevê que a temperatura 
global média aumente entre 1,8 e 4°C 
– e no pior cenário, 6,4°C – até 2100. 
As alterações climáticas já apresentam 
impactos visíveis, desde o aumento da 
temperatura à subida dos níveis do mar, 
às inundações e secas. 

Na linha da frente 
do esforço mundial
A Europa tem a oportunidade de as-

sumir um papel de liderança e de me-
diação entre os vários países e blocos 
presentes na cimeira. Desde o início 
da década de 1990, têm sido adop-
tadas, a nível comunitário e nacional, 
várias iniciativas relacionadas com as 
alterações climáticas. E há muito que 
os Vinte e Sete acordaram objectivos 
ambiciosos e metas quantificadas para 
o pós-Quioto, medidas que integram o 
chamado pacote europeu clima/ener-
gia. Assim, e até 2020, a UE pretende 
reduzir em 20% as emissões de gases 
com efeito de estufa (um compromis-
so que atingirá os 30% caso outros 
países industrializados façam o mes-
mo), alargar para 20% a quota-parte 
das energias renováveis no consumo 
de energia e aumentar em 20% a efi-
ciência energética. Outras medidas do 
pacote incentivam as tecnologias de 
captura e armazenamento de carbo-
no, reduzem as emissões de CO2 dos 
automóveis e introduzem normas mais 
rigorosas em matéria de qualidade dos 
combustíveis. A UE, responsável por 
cerca de 14% das emissões globais de 
gases com efeito de estufa, não pode-
rá ganhar a batalha contra a mudança 
do clima por si só. A mudança do clima 
é uma ameaça mundial que apenas 
pode ser combatida eficazmente a ní-
vel mundial. Daí ser muito importante 
que os principais países poluidores e 
parceiros da UE façam parte de um 
acordo. 
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A MUDANÇA GLOBAL 
NO PÓS-QUIOTO
Edite Estrela
Presidente da Delegação 
Portuguesa

s alterações climáticas são um dos maiores proble-
mas do nosso tempo. Como afirmou Koffi Annan na 

Conferência de Nairobi, “as alterações climáticas não são 
ficção científica, são uma realidade”.
O clima já não é o que era. As tradicionais quatro estações 
já não se sucedem em função do calendário. A própria flo-
ra reage extemporaneamente às mudanças do clima. Nos 
últimos trinta anos, as condições meteorológicas têm-se 
alterado muito, com períodos de seca extrema, seguidos 
de chuvas torrenciais e inundações. 
Entre os impactes das alterações climáticas a nível 
mundial, destacam-se: as secas e inundações; a falta de 
água potável; a perda de biodiversidade; a degradação 
dos ecossistemas; a escassez alimentar; o aumento dos 
desalojados por razões ambientais; o aumento de doenças 
e dos conflitos.
Todos os anos, Portugal e os países da Europa meridional 
são confrontados com períodos de extrema seca e incên-
dios devastadores. Mas mesmo os países da Europa Cen-
tral e Setentrional já experimentam períodos de seca que 
alternam com períodos de chuvas torrenciais. Nos últimos 
trinta anos, as secas aumentaram dramaticamente em 
número e em intensidade. Entre 1976 e 2006, verificou-
se um aumento do número de áreas e pessoas afectadas 
pelas secas. Uma das graves consequências da seca é a 
escassez de água. 
As alterações climáticas estão na origem das catástro-
fes naturais. O século XX foi o mais quente de sempre. 
Na Europa, verificou-se um aumento de cerca de 1°C da 
temperatura média durante o século passado, o que já 
modificou o ritmo das precipitações: certas regiões têm 
mais chuva e neve enquanto outras enfrentam episódios 
de seca mais frequentes. As zonas mais vulneráveis são 
a Europa Meridional e a bacia do Mediterrâneo, as zonas 
montanhosas, as zonas costeiras, as planícies aluviais 
densamente povoadas, a Escandinávia e a região árctica. 
Lamentavelmente, as previsões para o novo século não 
são mais animadoras. O Painel Intergovernamental para 
as Alterações Climáticas prevê um aumento da tempera-
tura entre 1,8 e 4ºC, podendo mesmo chegar aos 6,4ºC. 
A UE pretende limitar o aumento da temperatura média 
do globo a 2°C.
Segundo um relatório da Agência Europeia do Ambiente, 
há cinco mil anos que a Europa não assistia a alterações 
climáticas como as dos últimos anos. No Verão de 2003, 
desapareceram 10% dos glaciares alpinos e se esta ten-
dência se mantiver, prevê-se que três quartos dos glacia-
res suíços possam derreter até 2050. A este ritmo e se não 
forem tomadas medidas, o aquecimento global provocará 
o desaparecimento dos glaciares a Norte e a expansão dos 
desertos a Sul. As emissões de gases com efeito de estufa 
são a principal causa desta preocupante situação. Por 
isso, as sociedades do mundo inteiro confrontam-se com 
uma dupla necessidade: mitigar os efeitos das alterações 
climáticas e adaptar-se às necessidades de uma economia 
mais amiga do ambiente. 
Entre os exemplos de medidas de adaptação que podem 
ser tomadas para evitar o aumento das temperaturas 
destacam-se: a exploração mais eficiente de recursos 
hídricos; a melhoria da legislação em matéria de constru-
ção; a instalação de dispositivos de protecção contra as 
inundações; a elevação dos níveis dos diques; o desenvolvi-
mento de culturas tolerantes à seca; a escolha de espécies 
e práticas florestais menos vulneráveis a tempestades e a 
incêndios; a criação de corredores terrestres destinados à 
migração das espécies. 
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O Parlamento Europeu prepara-
se para votar, na próxima sessão 
plenária de Estrasburgo, uma re-
solução sobre a cimeira do clima 
em que deverá instar a comuni-
dade internacional a alcançar um 
acordo histórico em Copenhaga. 
Os Socialistas Europeus têm de-
sempenhado um papel decisivo na 
redacção da posição do PE sobre a 
cimeira e procuram sensibilizar e 
influenciar os dirigentes mundiais 
para a necessidade de o mundo se 
munir de um novo acordo global 
social e ecológico. Para o Grupo 
Socialista Europeu, é fundamental que 
os países industrializados avancem 
com firmeza para uma redução subs-
tancial das suas emissões de gases 
com efeito de estufa. Mas os países 
em desenvolvimento têm igualmente 
a responsabilidade histórica de faci-
litar um consenso. Nesse sentido, um 
acordo internacional deverá basear-se 
no princípio de uma "responsabilidade 
comum, mas diferenciada", adaptada à 
realidade de cada país. O Grupo Socia-
lista considera que a celebração de um 
acordo ambicioso em Copenhaga pode 
conceder o estímulo necessário para 
um "New Deal" Verde, impulsionando o 
crescimento económico, promovendo 
tecnologias "amigas" do ambiente e 
assegurando novos postos de trabalho 
nos países industrializados e nos países 
em desenvolvimento. Para os Socialis-
tas no PE, os países industrializados, 
designadamente os Vinte e Sete, devem 
fornecer o apoio financeiro e técnico 

necessário aos países em desenvol-
vimento, por forma a conceder-lhes 
incentivos para que se empenhem na 
redução das suas emissões de CO2 e 
para que se adaptem às consequên-
cias das alterações climáticas. Uma 
parte substancial das receitas geradas 
pela venda em leilão dos certificados 
no âmbito do regime de comércio de 
licenças de emissão deve ser atribuída 
no sentido de ajudar os países em de-
senvolvimento a travar esse combate. 
A UE e seus parceiros no mundo devem 
também encontrar a forma mais eficaz 
de promover ligações futuras entre o 
regime de comércio de emissões da UE 
e os regimes de comércio de emissões 
regionais ou federais dos EUA e outros. 
Igualmente importante para o Grupo 
Socialista, é o apoio financeiro subs-
tancial, bem como assistência técnica 
e administrativa aos países em desen-
volvimento, a fim de que estes ponham 
termo à desflorestação tropical.
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Edite Estrela 
acompanha 
negociações 

em Copenhaga

A Deputada Edite Estrela, membro 
da Comissão do Ambiente e da Saúde 
Pública do Parlamento Europeu, vai 
estar presente na cimeira das Nações 
Unidas que decorre em Copenhaga, 
em Dezembro próximo. Edite Estrela 
integra assim o grupo de eurodeputa-
dos que acompanhará as importantes 
negociações da comunidade interna-
cional com vista a um acordo para o 
período pós-Quioto para a redução das 
emissões de CO2, principais respon-
sáveis pelo aquecimento do planeta 
e pelas alterações do clima. O Grupo 
Socialista Europeu marcará presença 
em Copenhaga com 12 eurodeputa-
dos. Edite Estrela tem acompanhado 
a temática das alterações climáticas 
no PE. Recorde-se que em Dezembro 
do ano passado, a eurodeputada 
socialista seguiu as negociações do 
chamado pacote clima/energia, entre 
o PE e o Conselho, enquanto porta-voz 
do PSE para a decisão sobre a partilha 
de esforços pelos Estados-membros 
para a redução de gases com efeito 
de estufa em sectores não abrangidos 
pelo regime de comércio de emissões 
da UE. 

socialistas defendem sector do leite
O Deputado e coordenador do Grupo 
Socialista Europeu para os assuntos 
agrícolas, Capoulas Santos, lamentou "o 
recuo do PPE (Grupo político onde estão 
integrados o PSD e o CDS) na Comissão 
de Orçamentos ao reduzir para metade, 
300 milhões de euros, a dotação destina-
da ao fundo do leite", aprovada na sessão 
plenária de Setembro, em Estrasburgo. 
Para Capoulas Santos, "face à gravidade 
da crise e para salvar da ruína muitos 
agricultores europeus, torna-se neces-
sário mobilizar, a curto prazo, todos os 
meios disponíveis pelo que o Parlamento 
Europeu deve ser coerente e confirmar 
o montante aprovado na sua sessão de 
Setembro - 600 milhões de euros para o 
fundo do leite". Capoulas Santos liderou, 
em nome dos Socialistas Europeus, a 
negociação entre os principais Grupos 
políticos do Parlamento Europeu para 
chegar a um acordo sobre as medidas 
a propor para apoiar o sector do leite 
na UE.  Entre estas, poderiam prever-se 
apoios para a utilização do leite em pó 
no fabrico de alimentação para animais, 
apoios para seguros de crédito à expor-
tação, aumento temporário do preço 
da intervenção para a manteiga e leite 
em pó, tornar o queijo elegível para a 
armazenagem privada. O eurodeputado 
socialista insistiu na proposta de criação 
de um "fundo do leite" com a dotação 
orçamental de 600 milhões, a ser vo-
tada no quadro do orçamento geral da 
UE para 2010. Este fundo deveria servir 

para  colmatar as necessidades mais 
imediatas, funcionando como um auxílio 
especial para os produtores de leite com 
dificuldades de tesouraria face ao im-
pacto da crise económica sobre o sector. 
No entanto, o PPE reduziu essa proposta 
para metade, 300 milhões de euros, em 
sede de Comissão dos Orçamentos do PE 
tendo sido esse o valor aprovado no voto 
em 1ª leitura do Orçamento comunitário 
para 2010. O Deputado Capoulas Santos 
lamentou a posição do PPE e sublinhou a 
importância de apoiar o sector. "Insisti-
mos com esta proposta apesar de termos 
consciência de que, por si só, continuará 
a ser insuficiente perante a dimensão da 
crise que o sector atravessa", concluiu o 
Deputado socialista.

Deputado critica 
lentidão da CE
Por seu turno, o Deputado dos Açores 
eleito pelo PS, Luís Paulo Alves, criticou 
a lentidão da Comissão Europeia nesta 

crise. "Depois de nos termos batido tan-
to pela apresentação de medidas pela 
Comissão ao longo dos últimos meses, 
não estamos em posição de rejeitar 
qualquer contributo que nos traga, neste 
momento muito difícil para os produtores 
de leite e as suas famílias na Europa". O 
eurodeputado afirmou que a Comissão 
"levou muito tempo a mover-se e a 
verdade é que o fez sob muita pressão; 
pressão dos produtores de leite, pressão 
do Parlamento Europeu e pressão de 21 
Estados-Membros". Luís Paulo Alves con-
sidera que há um conjunto de medidas de 
fundo, algumas de efeito imediato, outras 
de médio prazo, sem as quais não será 
possível retomar e garantir a estabilidade 
nos campos da Europa. "Esta é uma crise 
motivada por excesso de oferta, face à 
procura nos mercados. São necessárias 
medidas de reequilíbrio dos mercados do 
lado da oferta, já que as medidas de pro-
moção da procura, são de efeito reduzido 
em épocas de grave crise económica". 
"É inexplicável que continuemos com o 
aumento das quotas, quando há excesso 
de oferta, permitindo que se lancem 
no mercado mais produtos, que depois 
são retirados dos mercados através da 
intervenção pública". O Deputado alertou 
para o facto de que "a produção de leite 
na maior parte dos campos da Europa, 
não subsistirá sem um mecanismo que 
regule as quantidades produzidas. Por 
isso, afirma, é necessário manter o sis-
tema de quotas".

socialistas Europeus 
defendem "New deal" 

social e ecológico a 
nível mundial

FrANCisCo 
FErrEirA sobrE 
A CimEirA dE 
CopENhAgA

O nome de Francisco Ferreira, em 
Portugal, confunde-se com o da 
organização que ajudou a fundar, 
a QUERCUS e é identificado ins-
tantaneamente com os assuntos 
de defesa e promoção de um me-
lhor Ambiente. Aceitou, a título 

pessoal, ajudar-nos na compreensão do que vai 
ser discutido na Cimeira de Copenhaga.

O Primeiro-Ministro britânico fez há poucos dias um 
apelo quase dramático ao sucesso da Cimeira de Co-
penhaga considerando que se trataria de uma última 
oportunidade para evitar uma catástrofe mundial. Em 
seu entender quais as decisões que não podem falhar 
em Copenhaga?
Em Copenhaga, não se pode falhar atingir um acordo políti-
co, mesmo que assinado daí a uns meses, para redução das 
emissões de gases de efeito de estufa a partir de 2012. Será 
necessário um objectivo de redução a médio prazo (2020) 
e outro de longo prazo até 2050. As metas de redução dos 
países desenvolvidos devem ser de 40% em 2020, em relação 
às emissões de 1990. No caso europeu é desejável que mais de 
30% da redução seja conseguida internamente , sem recurso a 
créditos de carbono.
Todos os esforços de mitigação, especialmente os que envolvem 
florestas, devem também promover o desenvolvimento susten-
tável e integrar exigentes padrões de integridade ambiental. 
Deve haver um sério esforço em acomodar os EUA neste novo 
acordo climático pós-2012. É necessário também que a UE se 
comprometa com um novo e adicional financiamento público 
de 35 mil milhões de euros por ano até 2020 - esta é a con-
tribuição justa da Europa para o financiamento internacional 
total necessário. O tema da transferência de tecnologia (ou 
cooperação tecnológica) e de direitos de propriedade intelectual 
é outra questão fundamental para conseguir atrair os países em 
desenvolvimento para um acordo climático.

A UE tem aumentado muito a atenção que atribui às 
questões das alterações climáticas. Será que os Eu-
ropeus podem, neste capítulo, ser a locomotiva que 
arraste o mundo para o trilho correcto. Ou corremos 
o risco de, uma vez mais, fracassar "à espera dos 
EUA"?
O que estamos a assistir é cada vez mais a uma negociação 
bilateral entre os EUA e a China. Esta negociação é importante 
por um lado para dar espaço e protagonismo aos EUA para 
entrarem num novo acordo climático e por outro, a China terá 
de se comprometer em reduzir o aumento das suas emissões 
de gases com efeito de estufa. No entanto, a UE  pode e deve 
continuar a ter um papel mais relevante nestas negociações, 
mas para isso também devia tomar posições internas mais 
fortes em medidas de mitigação, promovendo metas unilate-
rais mais ambiciosas de redução de emissões. Quanto aos EUA, 
a afirmação de Barack Obama no que respeita à reforma do 
sistema de saúde americano é uma condicionante política ao 
avanço na politica climática. É desejável ter os EUA a bordo 
do esforço climático internacional, mas deve-se desenhar, ou 
melhor antecipar ao detalhe, um Acordo já em Copenhaga, a 
que os americanos possam aderir no mais curto espaço de 
tempo possível.

Portugal mudou bastante, em matéria de energias al-
ternativas e tratamento de resíduos, nos últimos anos. 
Isso não é tudo para o combate às alterações climáticas. 
Mas, parece evidente que estaremos em Copenhaga 
bem mais "apresentáveis" do que em Quioto. Está de 
acordo? 
Sim, Portugal mudou muito desde Quioto. Mas mudou muito 
devido sobretudo à pressão e legislação ambiental e energé-
tica europeia. Os desafios que estão no horizonte português 
são muito mais ambiciosos que em 1997: 31% de energia 
renovável no consumo de energia final é uma meta louvável 
que talvez ainda não tenha sido interiorizada pelos Governos 
pois as suas implicações são vastas. Em relação às metas de 
redução de Portugal face ao Protocolo de Quioto, ainda não é 
claro se Portugal conseguirá cumprir sem recorrer a créditos 
de carbono (aparentemente necessitará de recorrer a 5% de 
direitos de emissão através dos mecanismos de Quioto). As 
contas do Plano Nacional sobre Alterações Climáticas estão 
feitas para o ano médio de 2010 e é preciso assegurar que o 
abrandamento das emissões não foi meramente conjuntural 
mas sim estrutural.
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socialistas portugueses assumem cargos de relevo no novo pE

Vital moreira participa 
no Fórum da omC

Correia de Campos 
contribui para organização 
da 1ª Cimeira de inovação 

Europeia 

VItAl MOrEIrA  

Membro efectivo
Presidente da Comissão do 
Comércio Internacional 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões 
Delegação para as Relações com o 
Parlamento Pan-Africano 
Delegação à Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE 
 
Membro suplente  
Comissão dos Assuntos 
Constitucionais  
 

EdItE EStrElA  

Membro efectivo  
Vice-Presidente da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade 
de Género 
Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar 
Delegação para as Relações com o 
Mercosul 
Delegação à Assembleia 

Parlamentar Euro-Latino-Americana 
e Presidente da Comissão dos 
Assuntos Sociais, Ambiente, 
Educação e Cultura da Eurolat 

Membro suplente  
Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais  
Delegação para as Relações com a 
República Popular da China  

lUíS MAnUEl 
CAPOUlAS SAntOS   
  
Membro efectivo
Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural  
Delegação à Comissão Parlamentar 
Mista UE-México 
Delegação à Assembleia 
Parlamentar Euro-Latino-
Americana e 1º Vice-Presidente da 
Assembleia Parlamentar  
Euro-Latino-Americana 
 
Membro suplente  
Comissão das Pescas   

Delegação para as Relações com o 
Mercosul 

ElISA FErrEIrA

Membro efectivo 
Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários 
Delegação à Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE 
Comissão especial sobre a crise 
económica, financeira e social
 
Membro suplente  
Comissão dos Transportes e do Turismo  
Delegação para as Relações com 
a Índia 
Delegação à Assembleia 
Parlamentar Euro-Mediterrânica 
 

AntónIO COrrEIA 
dE CAMPOS  
 
Membro efectivo  
Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores   

Delegação à Comissão Parlamentar 
Mista UE-Chile (Presidente desta 
Delegação na 2ª metade do 
mandato)
Delegação à Assembleia 
Parlamentar Euro-Latino-
Americana 
 
Membro suplente   
Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia 
Delegação à Comissão Parlamentar 
de Cooperação UE-Rússia   
 
 
lUíS PAUlO AlVES  
 
Membro efectivo 
Comissão do Desenvolvimento 
Regional   
Delegação à Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE 
 
Membro suplente  
Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural   
Delegação à Comissão Parlamentar 
Mista UE-Turquia   

Delegação à Assembleia 
Parlamentar Euro-Latino-
Americana e Vice Presidente da 
Comissão do Desenvolvimento 
Económico, das Finanças e 
do Comércio da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP- UE
Vice Presidente do Intergrupo 
sobre o Uso dos Solos e Política 
Alimentar

AnA GOMES  

Membro efectivo 
Comissão dos Assuntos Externos 
Subcomissão dos Direitos do 
Homem   
Subcomissão da Segurança e da 
Defesa  
Delegação para as Relações com o 
Iraque  
 
Membro suplente  
Comissão das Liberdades Cívicas, 
da Justiça e dos Assuntos Internos 
Delegação para as Relações com os 
Estados Unidos 

Na qualidade de Presidente 
da Comissão de Comércio 
Internacional do Parlamen-
to Europeu, Vital Moreira 
participou no Fórum Público 
2009 da Organização Mun-
dial de Comércio (OMC) que 

decorreu entre os dias 28 e 30 de Setembro, 
em Genebra, sob o tema "Global Problems, 
Global Solutions: Towards Better Global Go-
vernance". No âmbito deste fórum, Vital Mo-
reira interveio no painel organizado conjunta-
mente pelo Parlamento Europeu e pela União 
Inter-Parlamentar, sujeito ao tema "Can 
protectionism protect trade? Legislators' 
perspective". Vital Moreira frisou a impor-
tância do combate à tendência proteccionista 
que ameaça o desenvolvimento do comércio 
num contexto da mais grave crise económi-
ca e financeira desde a Grande Depressão. 
Colocando a tónica no papel fundamental do 

comércio na estratégia para a recuperação e 
crescimento sustentado da economia mun-
dial, Vital Moreira entende que a execução 
de eventuais soluções proteccionistas por 
parte dos governos dos Estados colocará em 
perigo aquele objectivo. Vital Moreira presidiu 
à 19ª Sessão da "Steering Committee of the 
Parliamentary Conference on the WTO", que 
teve lugar no dia 1 de Outubro, em Genebra, 
com vista à discussão dos desenvolvimentos 
recentes na Organização Mundial de Comér-
cio, tais como a Ronda de Doha, a cimeira do 
G20 em Pittsburg e o Fórum Público 2009 da 
Organização Mundial de Comércio. Também 
na sua qualidade de Presidente da Comissão 
parlamentar de Comércio Internacional, o 
eurodeputado português tem mantido vários 
contactos com diplomatas junto da UE para 
abordar várias questões que fazem parte da 
agenda política internacional. Encontrou-se 
recentemente com o Embaixador do Sri Lanka 

junto da UE tendo trocado pontos de vista so-
bre a negociação em curso quanto à renova-
ção do acordo "Global System of Preferences 
Plus" entre o Sri Lanka e a União. Foi ainda 
abordada a situação dos Direitos Humanos no 
Sri Lanka. Esteve igualmente com o Embaixa-

dor da Coreia do Sul junto da União com quem 
discutiu o Acordo de Livre Comércio entre a 
Coreia do Sul e a UE, recentemente aprovado 
pela Comissão Europeia, e cuja discussão com 
vista à aprovação no Parlamento Europeu 
começará em breve.

O Parlamento Europeu aco-
lheu a 1ª Cimeira de Ino-
vação Europeia organizada 
pelo Fórum Knowledge 4 In-
novation, que contou desde o 
início com a colaboração do 
Deputado socialista António 

Correia de Campos. A Cimeira que decorreu a 
13 e 14 de Outubro no Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, incluiu exposições de várias 
organizações de investigação e inovação bem 
como debates entre os diferentes actores 
nas várias áreas relacionadas com o tema de 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Além de contribuir para a organização da 
cimeira, o eurodeputado Correia de Campos 

interveio como orador na abertura do evento, 
em que participou também o Presidente da 
Comissão, Durão Barroso. Correia de Campos 
participou, também, no painel sobre a partilha 
e comunicação de informação para o estímulo 
e criação de inovação na Europa. O Deputado 
focou a necessidade de adaptação por parte 
das universidades europeias para criarem 
novos pólos de contacto entre os diferentes 
actores e também a necessidade de aumentar 
o orçamento da UE dirigido à área de inovação. 
A participação portuguesa na cimeira foi bas-
tante significativa. Esteve presente o Ministro 
Mariano Gago e Carlos Zorrinho, coordenador 
do Plano Tecnológico Nacional, tendo ainda 
participado nos trabalhos o Secretário de 

Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos. 
Também no âmbito desta cimeira, o Deputa-
do Correia de Campos acolheu, a seu convite, 
um grupo de docentes e estudantes do Insti-
tuto Politécnico de Viseu numa visita ao PE. 

Puderam participar na Cimeira, abrindo no-
vos contactos para eventuais colaborações 
em invest igação e desenvolvimento, além de 
terem podido obter um melhor conhecimento 
do Parlamento Europeu.

ACtUAlidAdE

Fo
to

: P
E

Fo
to

: P
E



Nº 53 | NOVEMBRO 2009 | �

EditoriAl Ana gomes promove resolução 
do pE sobre situação dos direitos 

humanos no irão

socialistas portugueses 
congratulam-se com 

reeleição de durão barroso

FICHA TÉCNICA
Edição 
Grupo Parlamentar do PS 
no Parlamento Europeu
Editor Vasco Gandra 
layout e Paginação 
Gabinete de Comunicação do PS 
Periodicidade Mensal
tel. 00 322 2842133
Email s-d.delegationPT@europarl.europa.eu

epois de um longo e intenso calendário eleito-
ral, retomamos a edição do EUROPA.

As emoções dos resultados eleitorais foram diver-
sas para os socialistas. O resultado das eleições 
europeias ficou, claro, abaixo das nossas expec-
tativas. Não vale a pena esconder essa realidade. 
Não fomos capazes de transmitir ao eleitorado a 
nossa mensagem. 
Serve-nos de consolo saber que esse resultado 
foi um bom conselheiro para as eleições seguintes 
e que o PS obteve uma extraordinária vitória nas 
eleições legislativas e o seu melhor resultado de 
sempre em eleições autárquicas.
Enquanto se travavam estes combates eleitorais, o 
Parlamento Europeu iniciou uma nova legislatura. 
Como sempre afirmámos e acreditámos, o Tratado 
de Lisboa está cada vez mais próximo da sua entra-
da em vigor e com ele a Europa inicia uma nova eta-
pa da sua História. O Tratado de Lisboa é um grande 
avanço para a União Europeia. A sua aprovação faz 
soprar sobre o Velho Continente os ventos fortes 
da Esperança e um decisivo impulso para manter a 
Europa na vanguarda do Mundo. 
Todos reconhecem o papel do Governo português 
para a aprovação do texto do Tratado de Lisboa 
que foi assinado no nosso Mosteiro dos Jerónimos. 
Portugal é reconhecido internacionalmente e isso 
enche-nos de orgulho.
A este propósito importa uma referência breve 
aos primeiros meses de trabalho nesta legislatura. 
Alguns dos novos deputados trouxeram para o 
Parlamento Europeu um estilo muito caseiro (ou 
provinciano) de acção política em que, à falta de 
conhecimento e argumento sobre os assuntos 
europeus, procuram espaço na comunicação social 
atacando as instituições portuguesas e, em espe-
cial, o governo. Ver Portugal denegrido no palco 
internacional por deputados portugueses não é 
motivo de orgulho para ninguém!
Este comportamento pode provocar a satisfação 
de alguma comunicação social, dar, no imediato, 
algum espaço noticioso, mas, em última instância, 
apenas prejudica a imagem do País e demonstra a 
absoluta ignorância sobre os dossiês europeus em 
discussão. Além do mais, rompe com uma tradição 
de participação de excelente nível dos deputados 
portugueses nos trabalhos do PE. 
Esperamos que tenham sido maus exemplos de 
quem ainda agora aqui chegou e que o tempo 
cuide de repor o normal empenhamento de todos 
os deputados portugueses no prestígio do PE e no 
progresso da União Europeia.
Pelo nosso lado, mantemos a participação activa 
nos principais debates em curso na Europa e no 
Mundo. Seguramente um dos assuntos mais im-
portantes da Agenda mundial é a Conferência de 
Copenhaga da qual damos especial destaque nesta 
edição do EUROPA.

Edite Estrela
Presidente da Delegação A Deputada Ana Gomes 

interveio na útima ses-
são plenária do PE como 
co-autora socialista de 
uma resolução sobre 
a situação dos Direito 
Humanos no Irão. Ana 

Gomes sublinhou que, não obstante a 
diversidade étnica, religiosa e política que 
define aquele país, o regime preferia o Irão 
simples, "simples no fanatismo religioso, 
simples no isolamento do país e simples 
numa opinião pública asfixiada e intimidada 
pela repressão violenta". 
Ana Gomes salientou que "esta resolu-
ção descreve a violação sistemática dos 
Direitos Humanos a que estão sujeitos os 
iranianos no seu país, incluindo a aplica-
ção frequente da pena de morte, mesmo 
contra crianças, a execução por apedreja-
mento de mulheres e homens, grosseiras 

restrições à liberdade de expressão e 
perseguições contra minorias religiosas e 
étnicas", e concluiu dizendo que "através 
desta resolução o Parlamento Europeu 
envia duas mensagens distintas: - a pri-
meira, para o povo do Irão - a Europa vê 

nos iranianos, em 
especial na juven-
tude, a esperança 
num futuro em que 
o seu país abraça-
rá a democracia e 
a liberdade e assu-
mirá um papel de 
relevo na região, 
como merece; - na 
segunda, dirigida 
ao regime irania-
no, queremos dizer 
que o Irão nunca 
realizará o seu in-

discutível potencial enquanto a violência 
e o obscurantismo forem as principais 
características de um sistema político 
que invoca os valores da Justiça e da Paz 
em vão e continua a oprimir brutalmente 
o seu povo".

A Delegação Socialista Portuguesa congra-
tula-se com a reeleição de Durão Barroso 
como Presidente da Comissão Europeia. 
Os Deputados socialistas votaram convic-
tamente a favor da sua recondução em de-
fesa de um maior equilíbrio institucional. Os 
Socialistas Portugueses empenharam-se 
nesta eleição, defenderam a candidatura de 
Durão Barroso no Plenário do Parlamento 
Europeu e nas reuniões do Grupo Socialista 
Europeu e votaram favoravelmente mes-
mo não sendo essa a decisão da sua família 
política. O voto dos Socialistas Portugueses 
é uma aposta num relacionamento mais 

saudável e eficaz entre a Comissão e o 
Parlamento. A Delegação Socialista Portu-
guesa espera do Presidente da Comissão o 
maior empenho nas grandes questões que 
distinguem a Europa. Desde logo na defesa 
e aperfeiçoamento do Modelo Social Euro-
peu, nomeadamente com a prossecução 
do princípio "trabalho igual-salário igual" 
em toda a União; na condução de políticas 
de regulação económica que eliminem os 
riscos da especulação financeira e afas-
tem o espectro de crises como aquela que 
ainda vivemos; na liderança do combate 
às alterações climáticas com a promoção 

das melhores políticas ambientais e no 
desenvolvimento de energias cada vez 
mais limpas; no impulso significativo nas 
políticas de igualdade de género com o 
lançamento de uma Carta dos Direitos da 
Mulher. No início deste segundo mandato, 
Durão Barroso contou com o voto favorável 
dos Socialistas Portugueses. Nos próximos 
5 anos pode contar com a relação leal mas 
muito exigente da Delegação Socialista.
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A Conferên-
cia da ONU, a realizar em 
Copenhaga entre 7 e 18 de 
Dezembro, é a grande opor-
tunidade (e talvez a única) 
para se conjugarem esforços 
no sentido de travar o sobre-
aquecimento do planeta e 
atingir o objectivo dos 2ºC. A 
Europa tem de continuar a 
liderar este combate mas, tra-
tando-se de um desafio glo-
bal, é necessário implicar não 
só os países desenvolvidos, 
mas também as economias 
emergentes. Na Conferência, 
participam delegações de 
192 países, mas os principais 
actores do processo negocial 
serão a EU, EUA, China, Índia, 
Rússia, Japão e Brasil. Deles 
dependerá a maior ou menor 
ambição do desejável acordo 
global que defina os esforços 
que os países desenvolvidos, 
por um lado, e os países em 
desenvolvimento, por outro, 
devem assumir para o período 
pós-Quioto, ou seja, a partir 
de 2012. Compete aos países 
desenvolvidos (devido à sua 
responsabilidade histórica na 
acumulação da maior parte 
dos gases com efeito de es-
tufa na atmosfera) apoiar 

a adaptação nos países em 
desenvolvimento, mediante 
a partilha de experiências, o 
desenvolvimento e a transfe-
rência de tecnologias limpas. 
O desenvolvimento de tec-
nologias eficazes, seguras e 
baratas é uma das principais 
formas de adaptação às alte-
rações climáticas. 
A UE apresenta-se em Cope-
nhaga com o compromisso 
claro de reduzir em 20% as 
suas emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020, 
com base no nível de 1990. 
E propõe-se chegar aos 30% 
no caso de um acordo in-
ternacional que vincule ou-
tros países desenvolvidos a 
"atingir reduções de emissões 
comparáveis”, e desde que os 
países em desenvolvimento, 
economicamente mais avan-
çados, contribuam adequada-
mente, de acordo com as suas 
responsabilidades e respecti-
vas capacidades. Do pacote 
europeu constam também 
a diminuição do consumo de 
energia em 20% e o aumento 
das energias renováveis em 
20%. A eficiência energética 
é um dos principais meios 
de redução das emissões de 

CO2. Com este objectivo, a UE 
propõe-se economizar cerca 
de 100 mil milhões de euros e 
reduzir as emissões em quase 
800 milhões de toneladas por 
ano. Em relação à meta das 
renováveis, Portugal está par-
ticularmente bem colocado, 
uma vez que ocupa o quinto 
lugar a nível europeu na pro-
dução de electricidade a partir 
de fontes renováveis, ficando 
apenas atrás da Suécia, Áus-
tria, Finlândia e Letónia.  
A poucas semanas da Cimei-
ra, a principal dificuldade 
reside no pacote financeiro. 
Quem vai pagar os 100 mil 
milhões de euros necessários, 
anualmente, para ajudar os 
países em desenvolvimento a 
enfrentar o aquecimento glo-
bal? Esperemos que a actual 
crise internacional não sirva 
de álibi para baixar as expec-
tativas, porque, como afirmou 
Bill Clinton, “os países que se 
vão afirmar na economia glo-
bal são os que encontrarem 
uma resposta melhor para 
a questão da energia e do 
ambiente”. 
É tempo de agir para poupar 
tempo e dinheiro. Segundo 
dados do Relatório Stern, 

o custo económico, social e 
sanitário da inacção corres-
ponde a cerca de 5% a 20% do 
PIB anual mundial, ao passo 
que o custo de uma política 
climática de qualidade e o 
investimento nas tecnologias 
adequadas estima-se estar 
compreendido entre 0,5 e 1% 
do PIB anual mundial até 
2050, sem ter em conta efei-
tos acessórios benéficos para 
o ambiente e a saúde.
O combate às alterações 
climáticas só será bem su-
cedido com o envolvimento 
de todos: governantes, em-
presas e cidadãos. A cada 
um a sua responsabilidades. 
Todos nós teremos de alterar 
hábitos e comportamentos 
agressivos para o ambiente. 
Podem ser pequenos gestos 
como escolher lâmpadas de 
baixo consumo, apagar as 
luzes desnecessárias, insta-
lar painéis solares, escolher 
electrodomésticos de classe 
A e carros menos poluentes 
ou andar mais a pé e de trans-
portes públicos…Na certeza 
de que melhorar o ambiente 
é prevenir o futuro e é uma 
exigência das gerações vin-
douras.

Continuação
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