
ste Relatório resulta de um processo muito participado e 
de muitas reuniões de trabalho com todos os interessados 

em dotar a União Europeia de uma Directiva sobre a Licença de 
Maternidade adequada ao nosso tempo: associações femininas, 
sindicatos, organizações patronais, representantes de vários 
governos nacionais, representantes da Comissão e do Conselho 
e colegas deputados. Procurei um consenso alargado em torno 
desta proposta, que considero inovadora e que julgo corresponder 
às expectativas das famílias europeias.
Os principais objectivos das minhas propostas são: reforçar os 
direitos das mulheres trabalhadoras durante a gravidez e depois 
do parto; promover a conciliação entre a vida profissional, familiar 
e privada; contribuir para que os europeus tenham os filhos que 
desejam e, desse modo, aumentar a taxa de natalidade.
Por isso, proponho o alargamento do período mínimo da licença 
de maternidade das actuais 14 semanas para as 20 semanas, 
pagas a cem por cento. Considero fundamental garantir o prin-
cípio da remuneração integral, porque não é aceitável que uma 
família seja penalizada financeiramente quando decide ter filhos. 
Também proponho a protecção contra o despedimento até 6 
meses depois de terminar a licença de maternidade; a dispensa 
de trabalho nocturno e extraordinário, se for essa a vontade da 
mulher; e duas horas diárias para amamentação sem perda de 
quaisquer direitos. 
Mas, a proposta mais inovadora em relação à proposta da Comissão 
Europeia diz respeito à licença de paternidade. Trata-se de consa-
grar na legislação comunitária um direito que já existe na maioria 
dos Estados-Membros e de facilitar uma repartição mais equitativa 
das responsabilidades familiares entre homens e mulheres, contri-
buindo para a qualidade de vida e o bem-estar das crianças. 
Persistem alguns preconceitos associados à licença de paternida-
de. Enquanto, por exemplo, na Suécia, o homem que não partilha 
a licença parental é olhado pela sociedade como um mau pai, nos 
países do Sul da Europa, passa-se o inverso: os pais são coagidos 
pelos empregadores e pelos colegas de trabalho a não gozarem a 
licença a que legalmente têm direito. É preciso mudar as menta-
lidades. Também por isso, proponho uma licença de paternidade 
de duas semanas, intransmissível, paga por inteiro e sem perda 
de quaisquer direitos profissionais. 
Está provado que a partilha das responsabilidades familiares é o 
primeiro passo para a indispensável conciliação entre a vida fa-
miliar e a vida profissional tanto dos homens como das mulheres. 
Tendo o mesmo direito que os homens à realização profissional, as 
mulheres não podem, por isso, trabalhar o mesmo que os homens 
fora de casa e o triplo dentro de casa.
A vida familiar é uma das causas do afastamento das mulheres 
do mercado de trabalho e de várias discriminações. Em inquéritos 
de admissão e em entrevistas de recrutamento de pessoal, é fre-
quente perguntarem às candidatas se pensam casar e ter filhos. 
As mulheres vêem a sua vida pessoal devassada e acabam por ser 
prejudicadas se manifestarem o natural desejo de serem mães. 
A maternidade não pode ser encarada como um inimigo dos em-
pregadores e da economia. Pelo contrário, é um serviço prestado 
à sociedade, pois permite combater a baixa taxa de natalidade e 
o envelhecimento da população e, simultaneamente, garantir a 
sustentabilidade do sistema de segurança social.
É inaceitável que as mulheres sejam penalizadas por causa de 
serem mães! Mas a verdade é que muitas delas não progridem 
na carreira, não recebem os habituais prémios de produtividade 
ou de repartição de lucros e têm de se sujeitar às tarefas mais 
insignificantes e menos gratificantes profissionalmente.
A aprovação desta Directiva contribui para o aperfeiçoamento do 
modelo social europeu e proporciona uma melhor qualidade de 
vida aos cidadãos europeus. São decisões como esta que aproxi-
mam os cidadãos dos decisores políticos e aumentam a sua par-
ticipação eleitoral. E, como qualquer directiva, depois de aprovada 
pelo Parlamento e pelo Conselho, terá de ser transposta para a 
legislação nacional dos 27, beneficiando as famílias europeias.
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União Europeia prepara-se 
para dar um passo decisivo 

no reforço dos direitos de materni-
dade e paternidade. A Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade 
de Géneros do Parlamento Europeu 
aprovou, em Fevereiro, uma série de 
propostas legislativas inovadoras, 
apresentadas pela Deputada Edite 
Estrela, que reforçam os direitos 
das famílias na UE. Concretamente, 
os deputados desta comissão parla-
mentar aprovaram a criação de uma 
licença de maternidade de no mínimo 
20 semanas pagas por inteiro. Esta 
possibilidade, avançada por Edite 
Estrela, responsável no Parlamento 
Europeu por esta legislação, amplia 
em seis semanas o actual período 
mínimo de licença de maternidade na 
UE, consagrado numa directiva que 
já tem 18 anos de existência.
Para além de querer melhorar a 
directiva em vigor, a eurodeputada 
socialista vai também mais longe 
do que a proposta da Comissão 
Europeia, que pretende fixar este 
período nas 18 semanas, visando 
nivelar "por cima" a legislação 
europeia nesta matéria, já que há 
ainda diferenças consideráveis 
entre os Estados-Membros. Na 
Alemanha e em Malta, por exem-
plo, a licença de maternidade paga 
por inteiro é de 14 semanas en-
quanto em países como Portugal, 
Dinamarca, Bulgária ou Suécia este período chega às 
20 semanas.  
Para além do alargamento do período de maternidade, 
as restantes propostas da Deputada também foram 
acolhidas pela Comissão parlamentar: criação de uma 
licença de paternidade de duas semanas pagas por in-
teiro; proibição de despedimento das trabalhadoras até 
seis meses após a licença de maternidade; alargamento 
da licença de maternidade às mães que adoptarem uma 
criança com menos de 12 meses; inclusão das trabalha-
doras domésticas que estavam excluídas de qualquer 
legislação ao nível europeu; reforço das medidas de 
protecção e segurança das mães no local de trabalho. 
O objectivo da Deputada é de defender a saúde e a se-
gurança das mulheres grávidas, puérperas e lactantes 
no local de trabalho e, simultaneamente, promover a 
conciliação entre a vida familiar, a vida profissional e 
a vida pessoal para mulheres e homens. Por isso, a 
legislação proposta tem em conta a evolução da socie-
dade nos últimos anos e vai ao encontro de aspirações 
manifestadas pelas novas gerações de mães e pais. 
O Parlamento Europeu vence assim mais uma etapa 
no reforço da legislação comunitária nesta matéria 
sujeita a co-decisão com o Conselho de Ministros. Edite 
Estrela manifesta a sua satisfação pelo resultado 
alcançado, mas apela a todos os deputados para que 

votem favoravelmente as propostas quando "subirem" 
a plenário. 
A eurodeputada socialista alerta para as resistências 
ideológicas presentes no Parlamento Europeu "onde há 
deputados de diferentes origens, culturas, países, com 
diferentes vivências e experiências". "Quando se trata 
de matérias desta natureza tudo isso vem ao de cima", 
afirma. Por outro lado, há as resistências financeiras: 
"A Comissão e o Conselho têm alertado para o défice 
demográfico mas, quando se trata de criar os incentivos 
para estimular a natalidade, começamos a contar os 
tostões!"
Edite Estrela considera necessária uma mudança das 
mentalidades sobre esta matéria e rejeita o álibi da cri-
se económica avançado por alguns sectores conserva-
dores para não se avançar nesta área. "A maternidade, 
para além de não ser uma doença, também não pode ser 
encarada como um problema, um encargo para a socie-
dade, porque é um serviço prestado à sociedade". "Estas 
propostas inovadoras correspondem às expectativas 
das pessoas e contribuem para defender a saúde e a 
segurança das mulheres no local de trabalho, promover 
a igualdade de género, e, ao mesmo tempo, representa 
um estímulo à natalidade. As crianças de hoje são os 
pagadores de impostos de amanhã que irão garantir a 
sustentabilidade da segurança social".

UE dá passo decisivo no 
reforço dos direitos de 

maternidade e paternidade

Deputada Edite Estrela durante a votação na reunião da Comissão parlamentar
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ProPostAs dE 
EditE EstrElA 
tÊm dEstAqUE 
nA imPrEnsA 
intErnAcionAl

"As alterações propostas à directiva relativa às 
trabalhadoras grávidas pretendem reforçar os 
benefícios mínimos instituídos para as novas mães, que 
variam muito entre os 27 Estados-Membros da UE"
Jean Eaglesham e Stanley Pignal
23 de Fevereiro

 
"Comissão parlamentar clarifica o caminho do debate 
sobre a licença de maternidade"
23 de Fevereiro

 
"PE aprova proposta de Edite Estrela sobre 
alargamento da licença de maternidade"
23 de Fevereiro

 
"O Relatório que contém esta proposta, apresentada 
pela eurodeputada portuguesa Edite Estrela, prevê 
igualmente uma licença de paternidade de pelo menos 
duas semanas pagas por inteiro"
24 de Fevereiro
 
 
"Aprovada proposta de Edite Estrela que prevê licença 
de maternidade de 20 semanas"
23 de Fevereiro
 
 
"O Relatório, elaborado pela Deputada socialista 
portuguesa Edite Estrela, será agora votado pelo 
plenário do Parlamento"
Simon Taylor
23 de Fevereiro
 
 
"Membros do Parlamento Europeu apoiam alargamento 
da licença de maternidade"
24 de Fevereiro
 
 
"Os deputados europeus querem alargar a licença de 
maternidade"
23 de Fevereiro

 
"UE planeia o reforço da licença de maternidade"
Mark Tran
24 de Fevreiro
 

"O objectivo é estabelecer um mínimo de regras 
através dos 27 Estados-Membros e actualizar a 
directiva relativa às trabalhadoras grávidas"
Honor Mahony
24 de Fevereiro
  
 
"Apesar de certas reticências, os deputados 
europeus querem alargar a 20 semanas a licença de 
maternidade"
24 de Fevereiro
  
 
"A proposta prevê ainda duas semanas de licença de 
paternidade e inclui as trabalhadoras domésticas"
24 de Fevereiro

"O plano de licença de maternidade levará os Estados-
Membros da UE a cumprir os padrões recomendados 
desde 2009 pela Organização Internacional do 
Trabalho"
Matthew Saltmarsh
24 de Fevereiro

Parlamento Europeu 
solidário com a madeira 

 
O Parlamento Europeu respeitou, na 
abertura da sessão plenária que de-
correu em Fevereiro, em Bruxelas, um 
minuto de silêncio em memória das 
vítimas da tempestade na Madeira. 
O Presidente do Parlamento Europeu, 
Jerzy Buzek, relembrou as "inun-
dações que ceifaram a vida de pelo 
menos 38 pessoas" e enviou as suas 
condolências às famílias das vítimas. 
O plenário debateu as consequências 
desta grave catástrofe natural. Par-
ticiparam deputados portugueses de 
todos os partidos. 
Os parlamentares pediram a mobi-
lização urgente do Fundo de Solida-
riedade da UE e medidas excepcio-
nais de apoio à ilha. Pela Delegação 
Socialista Portuguesa, Edite Estrela 
transmitiu as condolências e ma-
nifestou a solidariedade do Grupo 
Socialista Europeu para com todas as 
pessoas afectadas pela catástrofe. 
A Deputada instou a CE a manifestar 
a sua "solidariedade activa" através 
da "mobilização urgente do Fundo de 
Solidariedade". 
Elisa Ferreira pediu "insistentemente" 
que sejam desbloqueados todos os 
meios disponíveis e sublinhou que, 
numa desgraça deste género, "num 
país pobre e numa região pobre", te-
mos também de ter em consideração 
que a base económica da Madeira – o 
turismo – ficou seriamente afectada. 
Por seu turno, Luís Paulo Alves, euro-
deputado açoriano que se solidarizou 
com os madeirenses nesta tragédia, 

apelou à solidariedade activa da Eu-
ropa a favor da Madeira e das suas 
populações. "É nestes momentos, em 
que a solidariedade é mais necessá-
ria, que também é mais importante 
que ela se faça sentir", afirmou. 
Por outro lado, o Grupo Socialista 
Europeu decidiu enviar uma delega-
ção que se deslocou à Madeira nos 
dias 3 e 4 de Março. A delegação 
constituida pelos deputados Edite 
Estrela, Luís Paulo Alves, Constanze 
Krehl (Alemanha) e Ricardo Cortés 
Lastra (Espanha) visitou o centro 
da cidade do Funchal, as zonas 
altas do Funchal, a Serra de Água 
(Ribeira Brava) e Tabua, e manteve 
encontros com entidades oficiais 
e representantes de associações 

empresariais. O Grupo Socialista 
manifestou assim a sua solidarieda-
de às populações afectadas pelas 
recentes tempestades.
Na sessão plenária de Março, o PE vo-
tou uma resolução apresentada por 
todos os eurodeputados portugueses 
sobre a catástrofe natural ocorrida 
na Madeira. O PE pede rapidez no 
apoio comunitário e que sejam accio-
nados todos os mecanismos possíveis 
de ajuda à ilha. Os eurodeputados 
solicitam à CE que, assim que lhe seja 
apresentado o pedido pelo Governo 
português, promova de imediato to-
das as acções necessárias de modo a 
mobilizar o Fundo de Solidariedade da 
UE da forma mais urgente, flexível e 
no montante máximo possível.

capoulas santos propõe 
refundação da PAc 

O processo para a definição do novo 
modelo de PAC para depois de 2013 
já começou. Coube ao Parlamento 
Europeu dar o tiro de partida de uma 
corrida que só terminará no primei-
ro semestre de 2012. Dentro de dias 
iniciar-se-á a discussão do primeiro 
relatório de iniciativa do PE sobre o 
assunto a que seguirá, no Outono, a 
divulgação do primeiro documento 
de orientação da Comissão ao qual 
o PE reagirá com novo relatório. A 
Comissão apresentará de seguida 
as propostas legislativas cuja de-
cisão final caberá ao Conselho e ao 
PE, nos termos do processo de co-
decisão introduzido pelo Tratado de 
Lisboa. A história regista múltiplos 
exemplos em que grandes dificul-
dades se converteram em grandes 
oportunidades e assim poderá su-
ceder relativamente à refundação 
da PAC, pese embora o aparente 
paradoxo de esta negociação ocor-
rer precisamente quando maior é 
o número de beneficiários, decor-
rente do alargamento da União e 
quando menor será seguramente 
o orçamento, dado o contexto de 
crise económica e financeira que 
vivemos. Recorde-se que a PAC já 
consumiu no passado quase 80% 
do orçamento total da União, neste 
momento representa pouco mais de 
40% e, em 2013, este estará fixado 
pouco acima dos 30%. 
O Grupo dos Socialistas Europeus, 
de que Capoulas Santos é coorde-
nador para os assuntos agrícolas, 

assume a ambição de liderar este 
debate e de imprimir um cunho 
socialista à nova arquitectura da 
PAC.
O Grupo Socialista, nos últimos 3 
meses, discutiu e consensualizou 
um primeiro documento de orienta-
ção contendo as suas linhas direc-
trizes para a agricultura europeia 
do futuro. A primeira discussão 
pública dessas propostas decorreu 
na passada semana no contexto 
de um seminário no qual partici-
param, para além de um grupo de 
reputados especialistas, a Ministra 
Espanhola do Meio Rural e Marinho, 
em representação da Presidência 
do Conselho da UE, o novo Comis-
sário da Agricultura, Dacian Ciolos 
e deputados europeus e dos parla-
mentos nacionais das respectivas 
Comissões de Agricultura. 
 Os socialistas querem uma refor-
ma profunda mas tranquila, visando 
uma PAC mais justa e equitativa, 
baseada numa nova legitimidade 
perante a sociedade. Querem tam-

bém uma PAC mais simples e des-
burocratizada. Para tal, propõem 
uma nova PAC assente em três 
componentes e novos critérios para 
atribuição das ajudas, o que consti-
tuirá a questão central da reforma. 
Uma componente assente num 
sistema integrado de pagamentos, 
por hectare, com um escalão, de 
montante igual para todos os agri-
cultores europeus, e dois outros, 
com ajudas igualmente por hecta-
re, acumuláveis ou não entre si e 
com o primeiro escalão, de acordo 
com os handicaps específicos de 
cada região ou a sustentabilidade 
ambiental do modelo de agricul-
tura praticado. Tais pagamentos 
deverão ter como critérios, não os 
actuais valores "históricos" base-
ados na produção mas critérios 
tendo por base as boas práticas 
agrícolas, o bem estar animal e o 
factor emprego. Uma componente 
de regulação dos mercados e de 
prevenção e compensação para ris-
cos e crises para proteger os agri-
cultores contra a volatilidade dos 
preços e os acidentes climatéricos. 
Uma componente incentivadora do 
desenvolvimento rural, visando 
apoiar o investimento em infraes-
truturas colectivas e ao nível das 
explorações agrícolas e florestais 
e em projectos que estimulem a di-
versificação da base económica das 
regiões e promovam o emprego, em 
estreita articulação com a politica 
de desenvolvimento regional.
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Aprovadas propostas apresentadas 
por Ana Gomes no âmbito da Política Externa 

e de segurança comum 
 

Vital moreira 
integra delegação 

do Grupo socialista 
Europeu à colômbia 

O Deputado António Correia de Campos presidiu 
recentemente, no Parlamento Europeu, em 
Bruxelas, à conferência subordinada ao tema 
"Os impactos da legislação europeia relativa aos 
Organismos Geneticamente Manipulados na 
investigação biotecnológica", organizado pelo 
Painel Parlamentar de Avaliação de Opções 
Científicas e Tecnológicas (STOA), do qual é 
Vice-Presidente. 
Na sua intervenção, António Correia de Campos 
referiu a importância da biotecnologia para 
enfrentar muitos dos desafios globais que se 
colocam nas áreas da saúde, da indústria, da sus-
tentabilidade energética, conservação ambiental 
e produção agrícola, e na concretização dos ob-
jectivos da Estratégia de Lisboa. Em particular, o 
Deputado sublinhou o papel desempenhado pelos 
novos produtos e serviços biotecnológicos na 
criação de novos postos de trabalho altamente 
qualificados. No entanto, existe ainda um grande 
potencial a explorar sobretudo no sector agro-
alimentar.

O Deputado realçou ainda a ineficácia da presen-
te legislação referente aos organismos genetica-
mente manipulados (OGM), na medida em que 
esta não tem conseguido resolver os problemas 
da sua aceitação pública, nem tem proporcionado 
um quadro legal consensualmente aceite entre 
os Estados-Membros, o que traz consequências 
nefastas para o desenvolvimento científico e 
tecnológico nesta área. Correia de Campos frisou 
a importância do encontro que constituiu uma 
oportunidade para demonstrar o apoio científico 
a decisões políticas nesta área, em particular, 
a criação de um quadro político que favoreça 
uma inovação e investigação competitiva e a 
promoção de um ambiente de competitividade 
económica na Europa que assente em elevados 
padrões de saúde e de protecção ambiental.
A conferência, que contou com a presença dos 
reconhecidos investigadores Prof. Van Montagu e 
Prof. El-Beltagy, focou os avanços científicos que 
poderão contribuir para ultrapassar o presente 
impasse nesta área.

A Comissão de Assuntos Externos do Parla-
mento Europeu aprovou recentemente dois 
importantes relatórios na área da Política 
Externa e de Segurança Comum (PESC) 
europeia, um revendo os principais eixos de 
acção da PESC em 2008, o outro debruçando-
se sobre a Estratégia Europeia de Segurança 
no âmbito da Política Comum de Segurança e 
Defesa. Ambos os relatórios acolheram várias 
emendas da Deputada Ana Gomes. De acordo 
com a eurodeputada socialista, "estes dois 
relatórios representam um avanço conside-
rável em relação a exercícios passados. Nesta 
votação, o Parlamento Europeu, pela primeira 
vez, consagra os princípios da Segurança 
Humana - definida pelo relatório de Madrid 
de 2007 do 'Human Security Study Group' - e 
da Responsabilidade de Proteger - incluída 
no Documento Final da Cimeira Mundial da 
ONU de 2005 - como importantes fontes de 
inspiração para futuras revisões da Estratégia 
Europeia de Segurança". 
"Congratulo-me também com o facto de ter 
vingado a ideia da necessidade de um Código 
de Conduta entre os Estados-Membros que 
introduza o princípio de 'preferência euro-
peia' na aquisição de equipamento de defesa, 

especialmente nas áreas económica e estra-
tegicamente mais importantes para a Europa. 
Finalmente, foi também fundamental aprovar 
uma emenda salientando a importância de 
convencer os Estados-Membros a enviarem 
contingentes nacionais para as missões da 
Política de Segurança e Defesa Comum que 
reflictam um equilíbrio de género", afirmou 
a Deputada.   
Ao mesmo tempo, a Deputada socialista con-
seguiu também a inclusão de duas emendas 
relativas à situação na Somália, onde a UE 
tem em marcha a operação Atalanta. Para 
Ana Gomes, e segundo consta do relatório 
que entretanto transita para o plenário do 
Parlamento Europeu, é necessário abordar 
as causas na base da pirataria, que resultam 
do contínuo falhanço do estado, da pobreza e 
da insegurança naquele país. Sem uma abor-
dagem abrangente que inclua a assistência 
europeia à reconstrução das instituições do 
estado e funcionamento de um governo na 
Somália, missões pontuais da UE não serão 
eficazes, só tratando dos sintomas. Por isso, 
nas emendas, Ana Gomes insta a Comissão 
Europeia e o Conselho a proporem uma "Es-
tratégia da UE para a Somália".  

Vital Moreira integrou a delegação de oito 
Deputados do Grupo dos Socialistas e Demo-
cratas do Parlamento Europeu que visitou 
a Colômbia entre 16 e 19 de Fevereiro. A 
deslocação decorreu no âmbito do acordo 
de livre comércio em negociação entre a UE 
e aquele país. A visita teve como propósito 
permitir aos socialistas europeus averiguar no 
local a actual situação social e económica da 
Colômbia, em especial as medidas tomadas 
pelo governo para reforçar a protecção dos 
direitos humanos naquele país. 
A visita da delegação incluiu encontros com o 
Presidente Alvaro Uribe, membros do governo, 
partidos políticos, representantes diplomáti-
cos, sindicatos, organizações não governamen-
tais, empresários e universidades.
Vital Moreira presidiu também recentemente, 

em Bruxelas, a mais uma reunião da Comissão 
do Comércio Internacional do PE que incluiu 
uma comunicação de Pascal Lamy, Director-
Geral da Organização Mundial de Comércio, 
sobre o estado actual das negociações da 
Ronda de Doha para um acordo multilateral 
de comércio. Na agenda da reunião da Comis-
são mereceu destaque a audição sobre o tema 
"A responsabilidade social das empresas e 
da sociedade em acordos de comércio inter-
nacionais", que contou com intervenções de 
diversos especialistas internacionais. Ainda 
esta semana, Vital Moreira reuniu com o Em-
baixador do Canadá junto da União Europeia 
para uma troca de pontos de vista sobre as 
negociações em curso para a celebração de 
um acordo de livre comércio entre a União 
Europeia e o Canadá.  

correia de campos preside 
conferência no PE sobre 
"impactos da legislação 

europeia relativa aos oGm na 
investigação biotecnológica" 
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UmA EUroPA 
solidáriA

cabo de escrever este texto no fim de uma 
visita de dois dias à Região Autónoma da 

Madeira. O Grupo Socialista no Parlamento Europeu 
quis avaliar in loco as consequências desastrosas do 
Temporal que, no passado dia 20, se abateu sobre os 
madeirenses. Eu e o Luís Paulo Alves acompanhámos 
dois outros deputados socialistas numa visita que 
tem um valor simbólico de solidariedade com esta 
Região Europeia.
Os mesmos valores de solidariedade uniram os 22 
deputados portugueses na iniciativa que motivou um 
debate em Sessão Plenária do Parlamento Europeu 
sobre a tragédia da Madeira. Do processo resulta 
ainda a votação em Plenário, dia 11 de Março, de uma 
Resolução sobre as consequências das Catástrofes 
Naturais que ocorreram na Madeira, em Espanha e 
França neste tormentoso final de Fevereiro.
Todos os mecanismos europeus de apoio e suporte 
foram imediatamente activados: o Fundo de Solida-
riedade disponibilizará verbas significativas de acordo 
com as regras instituídas e em proporcionalidade à 
gravidade dos prejuízos, que as autoridades estão 
a inventariar; o Banco Europeu de Investimento já 
mostrou disponibilidade para libertar os créditos 
necessários; espera-se que a Comissão aceite a 
reprogramação dos fundos estruturais atribuídos 
à Madeira, de forma a serem utilizados onde agora 
fazem mais falta. 
Estes factos, palavras, actos e políticas de Solidarie-
dade Europeia são uma imagem de marca distintiva 
da União. Hoje em dia as políticas de Solidariedade 
europeias são decisivas para a sobrevivência e para 
a recuperação de níveis mínimos de dignidade de 
inúmeros cidadãos em muitas regiões do Mundo. O 
exemplo da Madeira toca-nos mais de perto, mas 
podemos verificar quanto significa o apoio que a 
União Europeia envia para casos semelhantes em 
todo o Mundo, como ainda agora aconteceu no Haiti 
e no Chile. 
O nosso exemplo de Solidariedade e a forma activa 
como respondemos, nos momentos e locais onde a 
ajuda é necessária, vão distinguindo a União Europeia 
e os valores que ela representa. 
De igual modo, também o nosso modelo social 
constitui um exemplo de diferença e avanço para 
todo o Mundo. A Directiva Licença de Maternidade, 
em destaque nesta edição, é mais um contributo 
para o desenvolvimento das políticas sociais que nos 
distinguem.
Vão longe os tempos da Comunidade Económica Eu-
ropeia! A Solidariedade o Modelo Social Europeu são 
hoje valores que verdadeiramente nos distinguem e 
colocam a União Europeia numa situação privilegiada 
no Mundo! São também os valores que nos salvarão 
sempre dos perigos que uma política exclusivamente 
economicista e liberal nos poderia trazer.

A

luís Paulo Alves e comissário da 
Agricultura empenhados na 

procura de soluções para os Açores
   

Elisa Ferreira lança fórum 
internacional sobre ambiente e 
desenvolvimento sustentável

 

O Deputado Luís Paulo Alves na qualida-
de de responsável do primeiro relatório 
de co-decisão da Comissão de Agri-
cultura do Parlamento Europeu reuniu 
recentemente, com o novo Comissário 
Europeu da Agricultura, o romeno Da-
cian Ciolos, para analisar o futuro da 
PAC, as perspectivas para os Açores e 
a necessidade de promoção de medidas 
específicas no domínio agrícola. 
O Deputado encetou com o Comissário 
uma análise profunda e real das ques-
tões ligadas aos Açores, nomeadamen-
te, a da fileira leiteira que é aquela que 
tem maior expressão agrícola. "Sobre 
este tema demonstrámos como o sec-
tor evoluiu nas últimas duas décadas 
graças à modernização, como ganhou 
grande importância económica no todo 
nacional, onde os Açores com apenas 
2,5% da população nacional produzem, 
hoje, cerca de 30 % do leite do país. Mui-
ta da dinâmica económica dos Açores, 
da sua convergência com o país e com 
a UE, vem da importância fundamental 
deste sector. Tudo isto se passou num 
quadro de protecção de produções o que 
vulgarmente denominamos de quotas 
leiteiras". 
"A forte eventualidade do surgimento 
de um novo quadro causa-nos naturais 
apreensões sobre qual será o futuro, 
exige-se a necessidade de abordar do 
ponto de vista muito prático a existência 
de medidas adequadas para proteger 
todo este potencial Regional", salientou 
o Deputado. O Comissário defendeu 

que se deve manter na UE um sistema 
que assegure determinada regulação 
de produção, que não seja um sistema 
puramente liberal, devendo por isso 
surgir um novo quadro que, embora 
mais orientado para o mercado, proteja 
também os rendimentos dos produtores 
e a estabilidade dos preços. 
Neste sentido, Luís Paulo Alves mani-
festou ao Comissário que na passagem 
para esse novo quadro "devemos ter a 
possibilidade de nos prepararmos, com 
medidas específicas, para que todo 

um sector do qual depende a dinâmica 
económica, a qualidade ambiental e a 
beleza paisagística, o modelo social 
e o ordenamento do território, possa 
continuar a prosperar nos Açores". 
Luís Paulo Alves também reuniu re-
centemente com o Ministro da Agri-
cultura Português, António Serrano, 
com o intuito de acertar e coordenar a 
actuação politica no domínio agrícola. 
Esta coordenação reveste-se de maior 
importância, agora que o PE tem poder 
de co-decisão nesta matéria.

A Deputada Elisa Ferreira lançou recen-
temente, juntamente com outras perso-
nalidades, um novo fórum internacional 
de defesa do ambiente e do desenvol-
vimento sustentável, a "Associação de 
Antigos Ministros do Ambiente e de 
Dirigentes Internacionais do Ambiente". 
Esta Associação junta antigos Ministros 
do Ambiente ou personalidades que 
assumiram responsabilidades nesta 
área, oriundos de diferentes horizontes 
profissionais e sociais e de várias famí-
lias políticas. O objectivo é continuar a 
acção, a nível internacional, em prol do 
desenvolvimento sustentável. 
Os fundadores e membros deste fórum 
de debate comprometem-se a partilhar 
as suas experiências e energias em de-
fesa de um desenvolvimento realmente 
sustentável e a apoiar e reforçar a luta 
contra as alterações climáticas, promo-
ver a protecção da biodiversidade e dos 
recursos naturais, preservar os recursos 
hídricos e combater a pobreza. Já ade-
riram ao fórum os ex-Ministros do Am-
biente e actuais eurodeputados Corinne 
Lepage (França), Satu Hassi (Finlândia), 
Charles Goerens (Luxemburgo), e ainda 
personalidades internacionais como o 
Prof. Antonio Abrami, Ahmed Alami e 
John Gummer. A Associação terá sede 
em Veneza e já reuniu pela primeira vez 
em Bruxelas. 
Elisa Ferreira que assumirá funções na 
comissão executiva manifestou o seu 

orgulho em pertencer ao grupo fundador 
da Associação. A eurodeputada que foi 
Ministra do Ambiente de 1995 a 1999, 
afirma que "este fórum será muito im-

portante e poderá contribuir para deba-
ter e apresentar propostas para resolver 
os problemas que se nos colocam após 
a cimeira de Copenhaga".


