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Futura directiva dos consumidores visa reforçar
protecção e facilitar comércio transfronteiriço

A União Europeia prepara-se para rever o 
complexo legislativo em vigor relativo à pro-
tecção dos consumidores que permitirá aos 
europeus comprar com mais facilidade do 
outro lado da fronteira e celebrar contratos 
transfronteiriços com mais segurança. O ob-
jectivo é duplo: reforçar os padrões de defesa 
dos consumidores europeus e impulsionar o 
mercado interno e as actividades comerciais. 
Dentro do espaço comunitário, uma rede de 
segurança em matéria de direitos dos consu-
midores, permitirá aos cidadãos efectuarem 
compras com mais confiança nas lojas ou, 
à distância, pela internet ou por telefone e 
facilitará a capacidade produtiva interna apre-
sentando aos produtores um quadro uniforme 
e coerente de direitos dos consumidores. A 
Comissão do Mercado Interno e Protecção 
dos Consumidores do Parlamento Europeu 
está actualmente a debater a proposta de 
directiva apresentada pela Comissão Europeia 
que reúne as quatro directivas vigentes num 
único diploma legal, e que visa estabelecer 
uma "harmonização total orientada" na 
regulação das questões comuns a todos os 
contratos celebrados com os consumidores, 
em matérias como a informação pré-contra-
tual, os prazos de reflexão, as devoluções, 
os reembolsos, as reparações, as garantias 
e as cláusulas contratuais abusivas. O euro-

deputado socialista Correia de Campos que 
acompanha o processo sublinha a importân-
cia desta iniciativa já que passará a ser mais 
fácil e seguro para um português adquirir, por 
exemplo, um electrodoméstico na Finlândia 
através da internet ou a um alemão celebrar 
um contrato com uma agência de viagens 
portuguesa. A actual legislação europeia não 
está adaptada às novas modalidades de rea-
lização de transacções comerciais que foram 
surgindo e se desenvolveram, como o comér-
cio electrónico, as transacções efectuadas 
por telemóvel, os leilões "em linha", a venda 
por catálogo e a venda directa (por contacto 
pessoal no domicílio do comprador). Por outro 
lado, as actuais directivas agora objecto de 
revisão, na louvável intenção de protecção 
dos consumidores, estipulam cláusulas de 
harmonização mínimas, o que significa que 
hoje os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar regras mais exigentes no âmbito da 
defesa do consumidor levando a um quadro 
normativo fragmentado que dificulta em 
vez de facilitar, o mercado interno. Para 
além de reforçar e harmonizar nos vinte e 
sete países da UE a informação fornecida ao 
consumidor, a futura directiva visa igualmente 
incrementar as ainda incipientes transacções 
transfronteiras. Actualmente, o comércio 
transfronteiras dentro do espaço comunitário 

atinge apenas cerca de 1% do total. As empre-
sas revelam-se ainda relutantes em efectuar 
vendas transfronteiras aos consumidores e 
o nível de confiança dos consumidores nas 
compras transfronteiras é baixo. De registar 
igualmente que a fragmentação legislativa 
e a diferenciação existente a nível de defesa 
dos consumidores dificultam a resolução de 
litígios comerciais. Nos debates já ocorridos 
no PE, Correia de Campos tem defendido a 
necessidade de se aprofundarem os estudos 
que demonstrem as vantagens da protecção 
dos consumidores no Mercado Interno, mos-
trando as diferenças decorrentes de um alto 
nível e de um baixo nível de harmonização. O 
Deputado socialista salienta as novas exigên-
cias para se estimular a actividade comercial 
no momento em que a Europa ainda atravessa 
uma grave crise económica. A proposta de 
directiva dos consumidores será uma das 
primeiras que virá a ser aprovada ao abrigo do 
novo Tratado de Lisboa. A proposta da Comis-
são depara com resistências consensuais e 
outras que não o são. O processo de discussão 
no PE encontra-se neste momento ainda numa 
fase inicial, não se conhecendo as posições das 
diversas formações políticas. Se é provável que 
a Directiva prossiga o seu caminho, é mais do 
que certo que ela virá a ser objecto de grandes 
alterações no seu ordenamento.
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NEvOEIRO DE 
BRuxELAS SOBRE 
A DIREcTIvA DOS 
cONSuMIDORES
António Correia de Campos
Deputado do PS ao Parlamento Europeu

proposta de directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos direitos dos consumidores será 

provavelmente um dos documentos mais importantes e tam-
bém mais controversos em discussão no Parlamento Europeu 
(PE) durante o primeiro semestre de 2010. É bom lembrar que 
a União Europeia (UE) começou pelo mercado interno. Este é 
um objectivo prioritário das políticas e acções internas da União, 
sendo definido pelo Tratado de Lisboa como um espaço sem 
fronteiras internas, no qual a livre circulação de mercadorias, 
de pessoas, dos serviços e dos capitais seja assegurada (artigo 
26.2). Para o estabelecimento e funcionamento do mercado 
interno, o Parlamento e o Conselho devem adoptar medidas 
de aproximação das disposições legislativas regulamentares 
e administrativas dos Estados Membros (Artigo 114.1). A isto 
se chama harmonização legislativa a qual pode ser tempo-
rariamente excepcionada quando se reconheça a amplitude 
do esforço que algumas economias terão de realizar para 
acederam ao mercado interno, dadas as suas diferenças de 
desenvolvimento. 
Sem harmonização legislativa o quadro de funcionamento do 
mercado interno sai sempre prejudicado. Acrescente-se que 
a União dispõe de competência exclusiva (só ela pode legis-
lar) em apenas cinco domínios e um continua na pág. 2



A Deputada Edite Estre-
la, membro da Comissão 
do Ambiente e da Saúde 
Pública do Parlamento 
Europeu, vai estar pre-
sente na cimeira das 
Nações Unidas que de-

corre em Copenhaga. Edite Estrela integra 
assim o grupo de eurodeputados que 
acompanhará as importantes negociações 
da comunidade internacional com vista 
a um acordo para o período pós-Quioto 
para a redução das emissões de CO2, 

principais responsáveis pelo aquecimento 
do planeta
e pelas alterações do clima. O PE debateu 
o assunto na última sessão plenária de 
Estrasburgo, em Novembro. A Deputada 
alertou para a necessidade de a Cimeira 
de Copenhaga consagrar "compromissos 
políticos vinculativos e um calendário que 
permita, em Junho de 2010, em Bona, 
a aprovação de um acordo pós-Quioto". 
Edite Estrela afirmou que "a UE deve 
continuar a liderar as negociações e a 
pressionar os outros parceiros". "Os Es-

tados Unidos, o Japão e os países BRIC 
e muitos outros devem assumir compro-
missos comparáveis aos da UE, uma vez 
que o esforço isolado da União de pouco 
servirá para se alcançar o objectivo de 
limitar o aumento da temperatura em 
2°". "Copenhaga também deve contribuir 
para a mudança do paradigma energético 
mundial, valorizando as energias reno-
váveis e a eficiência energética. Esta é 
a via do futuro, não só para combater as 
alterações climáticas, mas também para 
criar emprego".
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Capoulas Santos participa 
em debate sobre a PAC

Começaram as refle-
xões em torno do futu-
ro da Política Agrícola 
Comum (PAC) no seio 
da Comissão de Agri-
cultura do Parlamen-
to Europeu, com um 

workshop realizado em Novembro, com 
a participação da Comissão Europeia 
(CE) e de peritos de instituições inter-
nacionais de referência em investigação 
agrária. Este exercício tem o objectivo de 
lançar algumas pistas para o caminho 
a seguir, permitindo aos eurodeputados 
especialistas na matéria afirmar as 
suas posições com alguma antecipação 
relativamente ao calendário anunciado 
pela CE, que prevê a publicação de um 
primeiro documento contendo algumas 
propostas no final do Verão/Outono 2010 
e a posterior apresentação das propos-
tas legislativas na Primavera de 2011. 

A discussão situou-se inevitavelmente 
em torno de temas como a reforma do 
regime de pagamento único e da política 
de desenvolvimento rural, entre outros, 
e a necessidade de legitimar os custos 
da PAC perante os cidadãos europeus. 
"Precisamos de uma política verdadeira-
mente comum para agricultura europeia, 
capaz de fazer face aos desafios do 
futuro, capaz de promover as melhores 
práticas para garantir o duplo objectivo 
de sustentabilidade ambiental e de uma 
produção competitiva e adequada à pro-
cura, o que só pode conseguir-se com 
um orçamento proporcional a estes ob-
jectivos, no interesse dos agricultores e 
de todos os cidadãos europeus", afirmou 
Capoulas Santos relativamente às condi-
cionantes impostas pelo debate sobre a 
fatia orçamental da PAC no contexto do 
orçamento geral da UE. A inovação tec-
nológica foi apontada como factor chave 

para uma agricultura europeia capaz de 
fazer face à procura, prevendo-se que a 
produção deverá aumentar 70% até 2050 
se forem confirmadas as projecções 
em termos de aumento populacional, 
e, por outro lado, capaz de se revestir 
como parte da solução no combate às 
alterações climáticas. A necessidade de 
mecanismos de regulação dos mercados 
é um tópico que está mais do que nunca 
na ordem do dia, tendo sido referida a 
imprescindibilidade de instrumentos de 
intervenção e gestão dos mercados agrá-
rios, como bem ilustraram as recentes 
turbulências do mercado do leite. Este 
último tema relaciona-se directamente 
com a segurança do aprovisionamento 
alimentar que, referiu Capoulas Santos, 
"não descurando o papel do comércio 
e regulamentação internacionais, tem 
também que ser abordado do ponto de 
vista da produção doméstica".

Edite Estrela presente 
em Copenhaga

doSSiÊ

PROPOSTA DE 
DIREcTIvA RELATIvA 
AOS DIREITOS DOS 
cONSuMIDORES

Fernanda Ferreira dias é Conselheira na 
Representação Permanente de Portugal 
junto da União Europeia, em Bruxelas, e 
aceitou, a título pessoal, informar acerca 
da negociação comunitária em curso 
sobre uma proposta de directiva relativa 
aos direitos dos consumidores*.

No âmbito do processo de revisão do acervo comunitário 
em matéria de política de consumidores, a Comissão 
Europeia apresentou, em Outubro de 2008, a proposta de 
directiva relativa aos direitos dos consumidores, a qual 
pretende regular as questões comuns aos contratos ce-
lebrados com os consumidores para a aquisição de bens 
e serviços, como é o caso dos requisitos de informação, 
prazos de reflexão, devoluções, reembolsos, reparações, 
garantias e cláusulas contratuais abusivas. Esta propos-
ta irá no futuro simplificar quatro directivas vigentes, 
reunindo-as num único diploma legal aplicável em toda 
a União Europeia.
A proposta afasta-se do princípio de harmonização mí-
nima seguido nas quatro directivas em vigor, advogando 
uma abordagem de harmonização total (ou seja, uma 
vez adoptada, os Estados-membros não poderão man-
ter ou introduzir na sua legislação nacional disposições 
diferentes das previstas na futura directiva, que tenham 
por objectivo garantir um nível diferente de defesa dos 
consumidores). Como objectivo para esta negociação, 
Portugal pretende assegurar um correcto funcionamento 
do mercado interno com um elevado nível de protecção 
dos consumidores, não estando disposto a baixar os seus 
padrões de protecção.
Ao longo de um ano de negociação, os principais temas 
em discussão centram-se nos seguintes aspectos:
• a delimitação do âmbito de aplicação da proposta não 

é clara e os Estados-membros pretendem acautelar 
determinados regimes contratuais que são muito 
específicos ou que em seu entender devem merecer 
tratamento distinto. Para Portugal importa nomea-
damente excluir os sectores dos serviços financeiros, 
imobiliários, jogos a dinheiro e lotarias;

• a exequibilidade da aplicação do princípio de harmoni-
zação total a um domínio tão vasto de contratos causa 
dificuldades de articulação com o direito contratual 
nacional em cada Estado-membro. As preocupações 
incidem sobretudo nas questões relacionadas com a 
entrega dos bens ou prestação dos serviços, com os 
meios de reparação dos bens com defeito e com os 
prazos para o exercício desses direitos. Neste contexto, 
por exemplo, Portugal pretende manter o seu elevado 
nível de protecção nacional assegurando que, no caso 
de venda de um bem com defeito, o consumidor possa 
ter livre escolha de reparação, substituição, redução 
do preço ou resolução do contrato sem qualquer tipo 
de hierarquia;

• o estabelecimento de listas fechadas de cláusulas con-
tratuais consideradas proibidas ou abusivas interfere 
com tradições jurídico-culturais há muito existentes 
em cada Estado-membro.

A negociação prosseguirá em 2010, esperando-se que 
o resultado seja verdadeiramente a contento dos con-
sumidores.

* A opinião aqui expressa é a da autora e não reflecte necessariamente 

a do Estado português

deles respeita ao es-
tabelecimento das regras de concorrência 
necessárias ao funcionamento do mercado 
interno (artigo 3.1b)). A sua competência 
será partilhada com os Estados Membros 
(EM) (a União e os Estados Membros po-
dem ambos legislar, e estes exercem a sua 
competência na medida em que a União 
não tenha exercido a sua) em matéria de 
mercado interno, bem como de defesa dos 
consumidores (artigo 4.2 a) e f)). Temos 
pois explicada a razão pela qual a União 
tanto se preocupa com a sua raison d´être 
originária, o funcionamento do mercado 
interno, de acordo com as regras de uma 
saudável concorrência.
Porém o mercado interno existe para des-
tinatários concretos, os consumidores, os 
quais têm no Tratado uma elevada protecção 
dos seus direitos. É essa a razão pela qual a 
União contribui para a protecção da saúde, da 
segurança e dos interesses económicos dos 
consumidores, bem como para a promoção 
do seu direito à informação, à educação e à 
organização para defesa dos seus interesses 
(artigo 169.1). Certamente que o Parlamen-
to e o Conselho podem adoptar medidas de 
apoio, complemento e acompanhamento da 
política de protecção do consumidor seguida 
pelos Estados-Membros (artigo 169.2e3). 
Mas tais medidas não obstam a que os Es-
tados-Membros mantenham ou introduzam 
medidas de protecção mais exigentes, desde 
que compatíveis com os tratados e notifica-
das à Comissão (artigo 169.4).
Quando cada país adopta medidas dife-
rentes uns dos outros, estamos perante 
um modelo de harmonização mínima, o 
denominador comum é muito baixo, por 

cada Estado-Membro querer o seu próprio 
modelo de protecção. Em tal caso quem 
perde é o comércio interno, cujos actores, 
fabricantes, grossistas e retalhistas, têm 
perante si uma complexa malha legisla-
tiva, que lhes restringe a capacidade de 
venderem para além das suas fronteiras. 
Perde também o consumidor que não tem 
acesso a produtos, real ou virtualmente, 
perto de si. Daí o afirmar-se que a Europa 
se está a prejudicar a si própria, uma vez 
que cada País tem dificuldade em utilizar 
toda a potencialidade de um grande mer-
cado, concentrando-se no seu mercado 
doméstico e no de poucos países, cujas 
regras de defesa do consumidor lhe sejam 
familiares. A situação torna-se ainda mais 
complexa com as novas formas de comér-
cio electrónico que utilizam a Internet, 
como a venda por catálogo, as compras 
por telemóvel, os leilões em linha e a venda 
directa. A harmonização mínima acaba aqui 
por, simultaneamente, dificultar a venda e 
não beneficiar o consumidor, o qual muitas 
vezes desconhece a panóplia legislativa 
que visa protegê-lo, inibindo-se de a ela 
recorrer. Não será surpresa verificar que 
as transacções transfronteiriças, de onde 
se devia esperar um crescimento visível, re-
presentam apenas uma parte infinitesimal 
de todas as transacções europeias. 
O projecto em discussão pretende uma 
harmonização máxima, isto é, coloca as 
barreiras em um limiar de protecção do 
consumidor que pode ser inferior ao de 
algumas legislações de estados membros, 
como é o caso de Portugal. Mas devido 
às suas competências, o que vier a ser 
aprovado pela União terá que ser seguido 

por todos. Digamos que a filosofia dos seus 
autores assenta em que alguns perderão 
um pouco para todos ganharem, incluindo 
os que perdem. E sobretudo esperam que 
se amplie a actividade económica e se 
desenvolva o comércio transfronteiriço até 
aqui adormecido.
Estamos ainda muito longe de se obter um 
acordo entre o Parlamento e o Conselho. 
Dentro do Parlamento não são ainda visíveis 
as clivagens políticas esquerda-direita, onde 
se espera que a direita prefira a eficiência 
do mercado à protecção do consumidor e 
a esquerda prefira sacrificar a eficiência 
económica aos valores sociais da protecção 
do consumidor. Haverá gente da direita 
que está a favor da harmonização mínima 
e gente da esquerda que, sobretudo na 
actual crise económica, pode aceitar uma 
harmonização máxima parcial e selectiva, 
preferindo, em altura de crise, o relança-
mento económico que um comércio mais 
livre possa gerar, à protecção extrema de 
direitos raros e que boa parte dos benefici-
ários está longe de conhecer e usufruir. 
Devido a uma bem montada campanha das 
organizações de defesa do consumidor a har-
monização máxima proposta pela Comissão 
é vista como um atentado às idiossincrasias 
nacionais, colhendo esta ideia votos à es-
querda e à direita, sobretudo quando pouco 
ainda se conhece do impacto legal e sobre-
tudo económico desta proposta.
É natural que o debate se vá afinando, 
à medida que a Comissão apresente os 
estudos a que se comprometeu. Parece 
ser ainda muito cedo para que as ideias e 
as correspondentes opiniões se tenham já 
plasmado.

continuação
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Vital Moreira e Luís Paulo Alves integram missão
de observação às eleições em Moçambique 

Ana Gomes defende combate à corrupção 
e controlo dos paraísos fiscais 

Os Deputados Vital Moreira e 
Luís Paulo Alves integraram 
a Delegação do Parlamento 
Europeu que se deslocou, 
entre 25 e 30 de Outubro, 
a Moçambique para acom-
panhar as eleições no país. 
A Delegação do PE integrou 
a Missão de Observação 
Eleitoral da União Europeia 
(MOE/UE) para as eleições 
presidenciais, legislativas e 
assembleias provinciais que 
decorreram a 28 de Outu-
bro. Os 131 observadores 

da União Europeia, Canadá, 
Noruega e Suíça foram dis-
tribuídos por todo o país e 
a MOE/UE permaneceu até 
à conclusão do processo 
eleitoral. Os observadores 
parlamentares consideram 
que o processo decorreu 
de uma forma "muito bem 
organizada". Os eurodeputa-
dos sublinham que a vontade 
do povo moçambicano "se 
manifestou livremente" num 
"clima geral de paz, civismo 
e confiança". Os observado-
res salientam a importante 
participação dos jovens na 
organização do processo 
democrático. Igualmente 
importante foi o papel das 
numerosas mulheres que 
se deslocaram para votar 

ou para participar na orga-
nização do escrutínio. De 
acordo com os resultados 
provisórios, o vencedor das 
eleições foi o Presidente 
Guebuza, com cerca de 80% 
dos votos. A participação 
eleitoral rondou os 41%. 
O trabalho de observação 
eleitoral é uma componen-
te importante da política 
de promoção dos direitos 
humanos e democratização 
da União Europeia, em todo 
o mundo. O PE desempenha 
um importante papel nestas 
missões e, desde 1984, data 
do envio da primeira missão 
de observação a El Salvador, 
já participou na observação 
de mais de 100 actos eleito-
rais em todo o mundo. 

Ana Gomes 
partic ipou 
na 18ª As-
s e m b l e i a 
Parlamen-
tar Paritá-
ria ACP-UE 

, que teve lugar em Luanda, 
entre 28 de Novembro  e  3 
de Dezembro. Esta Assem-
bleia é o primeiro parlamento 
Norte-Sul do mundo e tem a 
sua base jurídica no Acordo 
de Cotonou, que vincula a UE 
e os seus 27 membros, bem 
como os 79 países de África, 
Caraíbas e Pacífico. Tratou-
se da primeira grande reu-
nião internacional organizada 
em Luanda desde que Angola 
alcançou a paz em 2002. A 
sessão foi aberta pelo Pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos e contou com a par-
ticipação de 400 delegados,  

sendo a UE  representada por 
56 eurodeputados (3 de Por-
tugal), pelo Comissário para 
o Desenvolvimento, Karel de 
Gucht, em representação da 
Comissão e pela Ministra Gu-
nilla Carlson, em represen-
tação da actual Presidência 
Sueca da UE. Na agenda esti-

veram temas como o impac-
to da crise financeira inter-
nacional sobre os países em 
desenvolvimento, a reforma 
das instituições financeiras 
internacionais, as alterações 
climáticas, os acordos de 
parceria económica, a análise 
do Documento de Estratégia 

para a cooperação UE/Ango-
la, as situações no Níger e em 
Madagáscar face aos golpes 
de estado ocorridos naqueles 
países. No debate sobre a mi-
tigação do impacto da crise 
financeira internacional nos 
países em desenvolvimento, 
Ana Gomes chamou a aten-
ção para o apelo feito, dias 
antes, pelo Presidente Edu-
ardo dos Santos, dirigido aos 
militantes do MPLA que se 
reunem em Congresso esta 
semana, considerando que 
"foi um surpreendente apelo 
à "tolerância zero" contra a 
corrupção, que tem desviado 
boa parte das receitas em 
recursos naturais do desen-
volvimento de Angola e da 
melhoria das condições de 
vida do seu povo, apesar da 
evolução positiva verificada 
desde que há paz neste país". 

Mas a Deputada sublinhou 
que a corrupção não ocor-
re apenas nos países em 
desenvolvimento, pois "a 
maior parte dos fundos pú-
blicos desviados acaba em 
bancos no exterior, frequen-
temente na Europa, incluin-
do no meu país, Portugal. 
São bancos que fecham 
os olhos à proveniência 
criminosa desses fundos 
e que os ajudam a 'lavar', 
através de paraísos fiscais 
- uma actuação igualmente 
corrupta e criminosa". Por 
isso, Ana Gomes defendeu 
que "ao considerarmos as 
formas de mitigar os efeitos 
da crise financeira interna-
cional nos países ACP, se 
inclua a pressão sobre os 
nossos governos - ACP e UE 
- para adoptarem medidas 
para travar a corrupção, a 

evasão fiscal e  as activi-
dades financeiras ilícitas, 
que desviam recursos do 
desenvolvimento, não só 
através da eficaz regulação, 
supervisão e responsabili-
zação da banca, mas tam-
bém através do controlo 
dos paraísos fiscais a nível 
global". Estas são medidas 
já  defendidas pela Deputa-
da antes de eclodir a crise 
financeira global, nomea-
damente, através de uma 
petição contra a corrupção 
que lançou no ano passado, 
juntamente com outros 
Membros do PE, apontan-
do uma série de medidas 
concretas que a UE e seus 
Estados-Membros deveriam 
adoptar para combater a 
corrupção. A petição pode 
ser subscrita no site www.
stopcorruption.eu.     

ACtUALidAdE

PE aprova resolução promovida por Edite Estrela 
que defende proibição total de fumar 

em espaços públicos fechados
Por iniciati-
va da Depu-
tada Edite 
Estrela,  o 
Parlamen-
to Europeu 
aprovou, na 

sessão plenária de Novem-
bro, em Estrasburgo, uma 
importante resolução que 
defende a necessidade de 
"uma proibição total de fu-
mar" nos locais públicos na 
UE. "Só uma proibição total 
de fumar aplicável em todos 
os locais de trabalho fecha-
dos, incluindo o sector da 
restauração e dos bares, e 
em todos os estabelecimen-

tos e meios de transportes 
públicos pode proteger a 
saúde dos trabalhadores e 
dos não fumadores e fazer 
com que seja muito mais fá-
cil para os fumadores deixar 
de fumar", lê-se no texto. O 
PE lamenta que "a falta de 
regulamentação exaustiva 
relativa à proibição do con-
sumo de tabaco na maioria 
dos Estados-Membros (em 
especial nos sectores da ho-
telaria e do entretenimento) 
resulte em desigualdades 
entre diversos grupos profis-
sionais e socioeconómicos". 
Os eurodeputados instam 
assim "os Estados-Membros 

a prosseguir com a introdu-
ção de normas relativas à 
protecção dos não fumado-
res no domínio da protecção 
de saúde dos trabalhadores 
e a reforçar os esforços já 
empreendidos para proteger 
os não fumadores".
Edite Estrela, que foi a porta-
voz da Comissão de Saúde 
Pública do PE na interpela-
ção à Presidência da UE que 
decorreu na sessão plenária 
de Novembro, manifestou 
no final da votação a sua 
satisfação pelo facto de a 
resolução ter sido aprova-
da por esmagadora maioria 
(apenas 53 votos contra e 45 

abstenções). "Esta expressi-
va votação significa que o PE 
está seriamente empenhado 
em proteger todos os tra-
balhadores, incluindo os da 
restauração e da hotelaria, 
do "fumo passivo" nos seus 
locais de trabalho", afirmou a 
eurodeputada socialista.
Na sequência deste debate, 
o próximo Conselho de Mi-
nistros responsáveis pelas 
pastas da Saúde e Políticas 
Sociais da UE que se pronun-
ciará sobre o assunto deverá 
ter em conta a posição do 
Parlamento. A resolução 
reforça assim o apelo para 
que os Vinte e Sete avancem 

com medidas mais restritivas 
nesta área. O PE sublinha 
que "a exposição ao fumo do 
tabaco presente no ambiente 
– também chamado «fumo 
passivo» – constitui uma 
fonte adicional significativa 
de mortalidade, morbilidade 
e incapacidade na União Eu-
ropeia". Os eurodeputados 
consideram que "todos os ci-
dadãos têm direito a um nível 
elevado de protecção da sua 
saúde e a serem protegidos 
contra a exposição passiva 
ao fumo de tabaco e que as 
crianças são particularmen-
te vulneráveis ao fumo do 
tabaco". 
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Luís Paulo Alves, De-
putado ao Parlamento 
Europeu, foi recen-
t e m e n t e  n o m e a d o 
relator para o rela-
tório sobre medidas 
específicas no domínio 

agrícola a favor das Regiões Ultrape-
riféricas. Trata-se de um relatório que 
reveste particular importância para os 
Açores devido ao facto de o seu campo 
de aplicação ser, precisamente, as 
especificidades agrícolas das regiões 
ultraperiféricas. Para o eurodeputado 
açoriano, "o facto de ter sido nomeado 
como relator um deputado oriundo de 
uma das Regiões Ultraperiféricas traz, 
como é óbvio, garantias de atenção es-
pecial e conhecimento profundo da rea-
lidade do terreno, ao tratamento desta 

vital problemática para os Açores". A 
legislação actual que estabelece medi-
das específicas no domínio da agricul-
tura para as Regiões Ultraperiféricas, 
de forma a compensar o afastamento, 

a insularidade, a ultra-
perificidade, a superfície 
reduzida, o relevo e o 
clima difícil, assim como 
a dependência de um pe-
queno número de produ-
tos das regiões da União 
Europeia, vai sofrer alte-
rações em algumas das 
suas disposições, devido 
à evolução da legislação 
comunitária entretanto 
ocorrida. Estas altera-
ções à legislação vêm 
no seguimento de uma 

estratégia que toma em linha de conta 
as especificidades destas regiões, de 
modo a dar uma maior estabilidade 
económica, ambiental e social, incluin-
do a manutenção de empregos.

ACtUALidAdE

dE LiSBoA... 
UM tRAtAdo

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa acabou 
com um impasse de quase uma década no 

debate institucional europeu e culminou vinte anos 
de autêntica revolução neste continente.
Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, a ace-
leração do processo democrático no leste europeu 
deu lugar a um vertiginoso processo de integração 
europeia. Daí até à inevitabilidade de alteração das 
regras institucionais foi um passo curto. 
Seguiram-se alguns anos de dramático debate, que 
muitas vezes pareceu impossível de concluir. Mas, 
como sempre, no processo europeu, os Estados-
membros acabaram por chegar a consenso e, durante 
a Presidência Portuguesa, em 2007, foi possível 
elaborar um texto e assinar, a 13 de Dezembro, o 
novo tratado. 
As dificuldades da sua génese bastam para dar conta 
da importância deste Tratado. Mas nós, parlamen-
tares, teremos sempre de dar uma ênfase maior ao 
reforço dos poderes do Parlamento Europeu e dos 
Parlamentos Nacionais.
Pode agora dizer-se que o Parlamento Europeu 
ganhou o estatuto de parceiro legislativo com o Con-
selho, nomeadamente, para o debate e aprovação de 
legislação em áreas como o Orçamento da União, a 
Justiça e a Agricultura.
Também os Parlamentos Nacionais ganharam um 
maior poder de intervenção no debate legislativo 
europeu. E os direitos individuais dos cidadãos 
aumentaram muito com a anexação da Carta dos 
Direitos Fundamentais ao Tratado e com a aprova-
ção do direito de iniciativa dos cidadãos que permite, 
juntando um milhão de assinaturas, que os cidadãos 
europeus exijam à Comissão a apresentação de novas 
propostas legislativas.
Não resulta do Tratado, mas uma boa forma de 
assinalar esta nova legislatura é o facto de a nova 
Comissão Europeia incluir nove mulheres, mais uma 
do que a anterior, e de um dos dois novos cargos euro-
peus de topo, o de Alto Representante para a Política 
Externa e de Segurança, ser atribuído a uma mulher, 
a britânica Cathy Ashton.
Na capital portuguesa, a Europa iniciou, no passado 
dia 1 de Dezembro, uma nova etapa da sua vida. Após 
50 anos, alargada a 27 Estados-membros, depois de 
enormes transformações políticas e sociais, a União 
Europeia parte munida de novos instrumentos ins-
titucionais, mais madura e consciente do seu papel 
no Mundo. Os Socialistas, como desde o início, estão 
empenhados e entusiasmados com os novos desafios. 
Saudamos, orgulhosos, claro, a entrada em vigor do 
novo Tratado (não por acaso) de Lisboa.

A Deputada Elisa Ferrei-
ra foi designada relatora 
do importante relatório 
que estabelece um qua-
dro europeu para gestão 
de crises nos mercados 
financeiros. O relatório 

"An EU Framework for Cross-Border 
Crisis Management on financial markets" 
vai ser uma das peças de legislação mais 
importantes deste mandato no campo 
económico-financeiro. As instituições eu-
ropeias com poder legislativo, face ao que 
aconteceu na crise financeira querem ata-
car a resolução das crises internacionais 
nos mercados financeiros. Como comple-
mento duma melhor arquitectura legal de 
supervisão urge implementar na Europa 
um forte enquadramento regulatório que 
cubra a prevenção, a intervenção preco-
ce, a resolução bancária e a liquidação 
em caso de insolvência das instituições 
financeiras. A Deputada Elisa Ferreira par-
ticipou recentemente, em Bruxelas, numa 
Conferência sobre o Plano Europeu de 
Retoma Económica, organizada pela Fun-
dação Europeia de Estudos Progressistas. 
Participaram igualmente conselheira es-
pecial da Fundação e do PSE, Maria João 

Rodrigues, Poul Rasmussen, Presidente 
do PSE, e Joaquin Almunia, Comissário 
dos Assuntos Económicos. Os Socialistas 
no PE têm defendido uma estratégia 
económica e social para uma década que 
permita à UE sair da crise. A solução não 
reside apenas em melhorar os índices de 
crescimento e de emprego mas também 
em tornar as sociedades europeias mais 
justas e mais fortes. Para o Grupo Socia-
lista Europeu, uma das prioridades para 

a próxima década 
deve ser a criação 
de um "new deal" 
para a sustentabi-
lidade, social e eco-
lógico, que permita 
dar um impulso ao 
crescimento eco-
nómico, promova 
tecnologias "ami-
gas" do ambiente 
e garanta novos 
postos de traba-
lho. A Deputada 
Elisa Ferreira tem 
acompanhado esta 
temática no PE. 
Recorde-se que o 

Parlamento aprovou em Março, por uma 
larga maioria, o Relatório da Deputada e 
então coordenadora económica do Grupo 
dos Socialistas Europeus sobre o plano 
europeu de relançamento económico. 
Os Deputados aprovaram na altura as 
principais propostas defendidas pelo PSE 
para ultrapassar a crise económica que 
a UE ainda atravessa e introduzir mais 
transparência no sistema financeiro 
internacional. 

Entrou 
em vigor
o tratado  
de Lisboa
A entrada em vigor do Tratado de Lisboa foi assinalada 
com uma cerimónia na capital portuguesa no dia 1 de 
Dezembro onde estiveram presentes vários dirigentes 
europeus. Na foto, o Primeiro-Ministro José Sócrates, 
o Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, e o 
Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso.


