
UMA NOVA 
REGULAÇÃO FINANCEIRA 
NO PÓS-CRISE

A crise dos dois últimos anos, cujos efeitos persistem, 
iniciou-se nos mercados financeiros americanos, mas a UE, 
apesar da sua sofisticação económica, politica e institucional 

não a conseguiu antecipar, prevenir ou cabalmente controlar.
• Com ela, diversos mitos caíram; hoje é difícil ouvir que o 

mercado se auto-reequilibra, que os operadores privados se 
auto-regulam e que as opções de altíssimo risco só respeitam 
aos participantes, entre outros argumentos com que, antes da 
crise, se rebateram propostas de acréscimo de transparência 
e regulação, sobretudo do PSE.

• Balanços ainda preliminares, nos EUA e na UE, indiciam que 
cerca de 1/3 da respectiva riqueza tenha sido envolvida em 
“operações de resgate” nos mercados financeiros; entretanto, 
o crescimento, a confiança, o desemprego, os défices e a divi-
da dos Estados concentram no cidadão comum a factura em 
cobrança.

• Ao Parlamento Europeu (PE) – enquanto representante dos 
cidadãos – cabe, dentro das suas competências, impedir que a 
historia se repita, pelo menos em termos e dimensões seme-
lhantes.

• Estão em curso três blocos legislativos fundamentais na UE:
- Um respeita à revisão do quadro regulamentador das insti-

tuições financeiras, exigindo reforços de capital e liquidez, 
limitando o endividamento, harmonizando práticas contabi-
lísticas, limitando a remuneração dos gestores, penalizando 
a opacidade e o excesso de complexidade, etc.

- Outro estabelece a nova arquitectura de supervisão europeia 
(três “Autoridades Europeias” e um Comité de Avaliação do 
Risco Sistémico), ultrapassando a absurda coexistência no 
“mercado único” de 27 entidades nacionais com práticas 
distintas.

- O terceiro cria um sistema europeu de intervenção rápida, 
previsível e eficaz facilitador da revitalização/extinção de 
bancos cujos problemas arrisquem efeitos de contaminação 
sistémica.

• Foi nesta última agenda que o PE me atribuiu responsabilidades 
de relatora. As conferências europeias de alto nível (16 e 19 de 
Março, Bruxelas) e a que organizei com a Associação Portugue-
sa de Bancos (26 de Março, Lisboa) ouviram altos responsáveis 
da Comissão, do PE e da banca internacional e portuguesa.

• O relatório que apresentei inclui algumas propostas inovado-
ras:
- O sistema europeu harmonizado deverá, idealmente, vir a 

cobrir todos os bancos e instituições equiparáveis a operar 
no espaço europeu; numa primeira fase, porém, trabalhar-se-
ão os cerca de 50 bancos que, dominando 70% do mercado, 
incorporam um real “risco sistémico”.

- A Autoridade Bancária Europeia terá papel central, sobretudo 
para aqueles bancos, na harmonização das condições, instru-
mentos e responsabilidades de uma eventual intervenção.

- Para estes grandes bancos, defendo um princípio tipo “polui-
dor pagador”, levando-os a contribuir, em função do risco ine-
rente à sua acção, para um Fundo Europeu de Estabilização 
que financiará o seu “salvamento” ou “eutanásia”, libertando 
os erários públicos.

• Muito trabalho complexo e demorado está por fazer, nomea-
damente a harmonização, nos distintos países, da salvaguarda 
dos direitos dos depositantes, bem como do tratamento dos 
accionistas; mas o momento de agir é agora e a defesa do bem-
estar colectivo requer uma determinação tão forte quanto a 
gravidade dos impactos que sofremos.

Elisa Ferreira
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DOSSIÊ

grave crise económica que há cerca de dois anos 
começou nos EUA e atingiu profundamente todo 

o Mundo abriu caminho para um importante debate 
sobre novos quadros legislativos que regulem as ac-
tividades bancárias e financeiras e criem mecanismos 
de prevenção e intervenção em futuras situações 
deste tipo. Na União Europeia o debate aponta para 
uma verdadeira Reforma da Supervisão Financeira 
assente em várias peças legislativas. Uma delas é da 
criação de mecanismos de alerta e intervenção para 
o mau funcionamento ou iminente falência de empre-
sas financeiras que, operando simultaneamente em 
vários Estados Membros, possam abalar o Sistema 
Financeiro Europeu. 
Elisa Ferreira é a responsável pelo Relatório que o Par-
lamento Europeu vai debater e aprovar nas próximas 
semanas sobre esta matéria. A Deputada apresenta 
este mês em sede de Comissão dos Assuntos Econó-

micos e Monetários do Parlamento Europeu as suas 
primeiras propostas apontando para a existência de 
um sistema europeu de intervenção rápida, previsível 
e eficaz facilitador da revitalização/extinção de bancos 
cujos problemas arrisquem efeitos de contaminação 
sistémica. Esta legislação é considerada fundamental 
para responder à crise financeira e vai abranger a pre-
venção, a intervenção precoce, a resolução bancária 
e a liquidação em caso de insolvência das instituições 
financeiras. 
Na preparação da nova legislação, a Deputada tem 
participado numa série de iniciativas, encontros e 
conferências internacionais. Recentemente, organi-
zou com a Associação Portuguesa de Bancos, a Con-
ferência "Building a New Financial Architecture" que 
juntou em Lisboa vários especialistas internacionais 
do sector financeiro, decisores, representantes das 
instituições comunitárias e do sector bancário. A 

Elisa Ferreira prepara 
legislação da UE sobre 

gestão de crises bancárias 
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Capoulas Santos 
participa na Mesa 

Directiva da Eurolat em 
Buenos Aires

O Deputado socialista Capoulas Santos, na 
qualidade de vice-presidente da assembleia 
parlamentar Euro-Latino-Americana (EU-
ROLAT) participou na passada semana, em 
Buenos Aires, na reunião da sua Mesa Direc-
tiva, que coordena e vela pelo seguimento 
dos trabalhos da assembleia e é constituída 
por 16 membros, repartidos paritariamente 
pelas componentes europeia e latino-ame-
ricana.  
As diferentes sessões de reunião da Mesa Di-
rectiva que teve lugar na Argentina tiveram 
como objectivo preparar a reunião plenária 
da EUROLAT a realizar-se em Sevilha, nos 
próximos dias 13 a 15 de Maio. A assembleia 
parlamentar Euro-Latino-Americana, além 
de debater e aprovar as recomendações que 
vai dirigir à VI Cimeira UE -América Latina e 

Caraíbas, a decorrer a 18 de Maio deste ano 
em Madrid, sob a égide da Presidência Espa-
nhola da UE, irá debruçar-se com especial 
enfoque nas questões relacionadas com a 
reforma da Organização Mundial de Comér-
cio, os reptos das mudanças climáticas, as 
conclusões do Grupo de Reflexão sobre o 
Futuro da Europa, coordenado por Filipe 
Gonzalez e a Agenda Social para os próximos 
20 anos para a América Latina.
A EUROLAT constitui a vertente parlamen-
tar da associação estratégica bi-regional 
União Europeia/América Latina e Caraíbas, 
integrando 150 deputados, 75 do Parlamento 
Europeu e outros 75 dos Parlamentos latino-
americanos (Parlatino, Parlandino, Parlacen 
e Parlasur) e das Comissões Parlamentares 
Mistas UE/México e UE/Chile. 

ACTUALIDADE

Dito

"A recente crise económica e financeira 
demonstrou claramente a existência de 
falhas e fragilidades a nível do sector 
financeiro, da sua supervisão e regulação, 
bem como a ineficácia de um sistema 
baseado na autodisciplina e na  
auto-regulação".

"A integração dos mercados financeiros 
na União Europeia exige a formação de 
uma estrutura também ela integrada de 
regulação e supervisão dos grandes grupos
financeiros transfronteiriços e a definição de 
um single rule book aplicável directamente 
a todas as instituições financeiras activas 
no Mercado Único, diminuindo, assim, 
consideravelmente as disparidades entre 
a legislação nacional dos vários Estados-
Membros".
Teixeira dos Santos 
Ministro de Estado e das Finanças

"Depois de aprovado o Orçamento de 
Estado para 2010 e apresentado o 
Plano de Estabilidade e Crescimento, 
que consubstanciam a estratégia de 
consolidação das contas públicas, 
verificamos que este Plano tem sido 
reconhecido por todas as entidades 
internacionais – desde a Comissão Europeia, 
ao FMI, OCDE e até às agências de rating 
como ambicioso mas necessário, credível e 
exequível".
Carlos Costa Pina
Secretário de Estado do Tesouro e das 
Finanças, 

"É muito importante que todos os agentes 
do sistema financeiro se juntem e discutam 
as questões mais releventes da Agenda da 
Reforma Financeira".
Fernando Ulrich
Presidente da Comissão Executiva do BPI

"A futura regulação será mais holistica e 
deverá concentrar-se no risco sistémico".
Elemér Tertak
DG Mercado Interno da Comissão 
Europeia

sessão de abertura foi presidida pelo Mi-
nistro de Estado e das Finanças, Teixeira dos 
Santos, e a de encerramento pelo Secretá-
rio de Estado do Tesouro e das Finanças, 
Carlos Costa Pina. A conferência contou 
igualmente com a presença do Governador 
do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, do 
Presidente da Comissão de Mercados de 
Valores Mobiliários, Carlos Tavares, mem-
bros do Parlamento Europeu, e altos fun-
cionários da Comissão Europeia. O sector 
bancário esteve representado ao mais alto 
nível com intervenções do Presidente da 
Associação Portuguesa de Bancos, António 
de Sousa e a participação nos painéis de 
Fernando Ulrich, Carlos Santos Ferreira e 
Ricardo Salgado. 
A Deputada moderou o painel subordinado ao 
tema "EU Financial Supervisory Architectu-
re" e sublinhou que a factura da actual crise 

foi demasiado pesada para os contribuintes e 
provocou a perda de muitos postos de traba-
lho em toda a UE. Como os mecanismos que 
deveriam garantir a estabilidade do sistema 
financeiro não funcionaram, a eurodeputada 
referiu a necessidade de uma nova abor-
dagem a vários níveis da supervisão à pre-
venção por forma a reduzir a ocorrência de 
crises e de estabelecer regras comuns claras 
(quem faz o quê, quando e como). Entre as 
principais medidas que vai propor, a eurode-
putada defende designadamente o estabe-
lecimento de uma unidade específica para 
gerir a liquidação ou o salvamento de uma 
instituição bancária, o reforço da Autoridade 
Bancária Europeia na prevenção de riscos e 
a criação de um Fundo Europeu de Estabili-
zação financiado pelos bancos para acudir a 
eventuais situações de salvamento.
Foi também neste sentido que Elisa Ferreira 

interveio numa conferência organizada em 
Março pela Comissão Europeia, em Bruxe-
las, sobre a gestão de crises financeiras 
no âmbito do mercado interno da UE e que 
contou com a presença de Michel Barnier, 
Comissário responsável pelo Mercado In-
terno, Jean-Claude Trichet, Presidente do 
BCE, Dominique Strauss-Kahn, Director do 
FMI, representantes do sector, autoridades 
de supervisão e académicos. 
A Deputada sublinha a importância das 
iniciativas em Lisboa e Bruxelas no âmbito 
da elaboração do documento legislativo que 
prepara e que será aprovado em co-decisão 
com o Conselho de Ministros da UE. "Apesar 
da complexidade do assunto é o dever do 
Parlamento, como orgão representativo dos 
cidadãos, de produzir legislação que impeça 
ou minore os riscos de novas crises e os 
efeitos junto dos contribuintes", afirma.
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Aprovado Relatório 
com medidas agrícolas

a favor das regiões 
ultraperiféricas 

Propostas de Correia de 
Campos para reforçar a 

qualidade da informação 
sobre medicamentos na UE 

Edite Estrela apresenta propostas 
para uma abordagem comunitária 

sobre prevenção de catástrofes 

O relatório do Deputado Luís Paulo Alves sobre 
as medidas específicas no domínio agrícola a 
favor das regiões ultraperiféricas (RUP) da UE 
foi aprovado recentemente, por unanimidade, 
na Comissão de Agricultura do Parlamento 
Europeu. O relatório prevê medidas em benefício 
das RUP, nomeadamente, no caso dos Açores 
- a possibilidade do reforço da capacidade ex-
portadora de açúcar como contributo decisivo 
para promover um quadro favorável de desen-
volvimento da cultura de beterraba no âmbito 
da diversificação agrícola da Região. 
O documento aprovado visa melhorar a propos-
ta inicial da CE que, sendo positiva, carecia de al-
gumas alterações "devido à situação económica 
difícil dessas regiões, cujas fragilidades naturais 
as tornam ainda mais vulneráveis numa época 
de crise profunda", referiu o Deputado. De sa-
lientar no documento aprovado, a possibilidade 

dos Açores continuarem a beneficiar de uma 
derrogação que permite à Região expedir 3.000 
toneladas anuais de açúcar para o resto da Co-
munidade até 31 de Dezembro de 2019. 
No quadro das recentes medidas do Governo 
Regional em relação à Sinaga, esta derrogação, 
que teve o apoio de todos os Grupos políticos, 
pode constituir um elemento preponderante 
na manutenção de uma fileira de açúcar de be-
terraba viável e competitiva. Luís Paulo Alves 
salientou que "se trata do primeiro relatório 
em que a nossa Comissão parlamentar dispõe 
dos novos poderes legislativos ordinários 
previstos pelo Tratado de Lisboa - o poder de 
co-decisão. Quero-vos também anunciar que, 
sabendo da responsabilidade que me incumbe 
como precursor neste processo co-legislativo 
que obriga a entendimentos com as outras 
instituições europeias, tentarei, no limite das 

minhas possibilidades e sem deixar de defen-
der o ponto de vista da minha Região e do PE, 
chegar a um acordo para que este regulamento 
possa ser adoptado com celeridade, em primei-
ra leitura, para que os seus benefícios possam 

o mais rapidamente possível fazerem-se sentir 
junto das Regiões beneficiadas e das suas 
populações". 
O voto em sessão plenária deverá decorrer a 21 
de Abril, em Estrasburgo.   

O Deputado socialista Correia de Campos 
apresentou à Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores do Parla-
mento Europeu o Parecer que defende o re-
forço da qualidade da informação fornecida 
ao público sobre medicamentos sujeitos a re-
ceita médica. Os deputados desta Comissão 
parlamentar deverão votar este mês as reco-
mendações apresentadas pelo eurodeputado 
socialista que instam a UE e os Vinte e Sete 
a facultarem aos consumidores informação: 
fiável: baseada no conhecimento científico 
mais actual; independente: saber quem 
fornece e quem financia a informação para 
prevenir conflitos de interesse; orientada 
para um público médio e não especializado. 
"A legislação actual cria distorções no mer-
cado europeu dadas as diferentes interpre-
tações dos textos em vigor", afirmou Correia 
de Campos na apresentação do documento. 

"O público em geral, como consumidor final, 
deve ter acesso a informação clara, simples e 
perceptível o que muitas vezes não é possível, 
tal a complexidade do documento (bula) que 
acompanha os medicamentos", sublinhou. 
Correia de Campos preconiza uma série de 
medidas que deverão melhorar a informação 
prestada e que permitem concretizar a distin-
ção entre publicidade e informação. 
O Deputado considera necessário sujeitar a 
informação a circular na Internet a um con-
trolo prévio da Agência Europeia de Medica-
mentos, que deverá ser responsável por asse-
gurar o acompanhamento da execução da lei 
pelos fabricantes e incorporar a experiência 
positiva e negativa, observada no uso dos me-
dicamentos. O Deputado defende igualmente 
que o prazo dado à Agência Europeia para 
se manifestar sobre a informação a divulgar 
deve ser alargado dos 60  dias propostos pela 

Comissão Europeia para 120 dias. 
Caso se verifiquem custos adicionais a su-
portar pela Agência em virtude do controlo 
prévio, o Parecer propõe que o orçamento 
da Agência seja reforçado sem embargo de 

o fabricante contribuir com os encargos ou 
emolumentos. O Parecer será aprovado pelos 
deputados da Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores e dirigido 
depois à Comissão de Saúde Pública. 

A Deputada Edite Estrela apresentou propostas 
para a definição de uma estratégia comunitária 
para a prevenção de catástrofes naturais. No 
debate que teve lugar recentemente na reunião 
da Comissão do Ambiente do Parlamento Eu-
ropeu, a eurodeputada sublinhou a importância 
e actualidade do tema, reconhecendo que a 
comunicação sobre o assunto apresentada 
pela Comissão Europeia é oportuna. No entanto, 
lembrou que se trata de um tema recorrente 
e que apesar de existirem algumas iniciativas 
sectoriais, não existe uma abordagem estra-
tégica a nível comunitário para a prevenção de 
catástrofes. 
Na qualidade de porta-voz do Grupo dos So-
cialistas Europeus no PE para esta matéria, a 
Deputada sublinhou que se tem verificado um 

aumento significativo do número e gravidade de 
catástrofes, sobretudo de catástrofes naturais, 
na União Europeia, prevendo-se que estas se 
agravem em resultado das alterações climá-
ticas. Edite Estrela defendeu a necessidade 
de definir políticas europeias de prevenção de 
catástrofes, designadamente através de uma 
Directiva para a prevenção dos incêndios na 
União Europeia, "tendo em conta que todos os 
anos vários Estados-Membros são devastados 
por incêndios e tendo em conta as recomenda-
ções do Grupo Europeu de Peritos em Incêndios 
e do Instituto Europeu da Floresta". 
Edite Estrela tomou igualmente a iniciativa de 
interpelar a Comissão para saber quando ten-
ciona o executivo comunitário apresentar uma 
iniciativa legislativa relativa à prevenção e gestão 

de incêndios, tal como proposto no seu relatório 
sobre catástrofes naturais (aspectos ambien-
tais), que foi aprovado pelo Parlamento Europeu 
em 2006. Nesse documento o Parlamento solici-
ta à Comissão que apresente uma Directiva que 
inclua a recolha regular de dados, a elaboração 
de mapas e a identificação de zonas de risco, a 
preparação de planos de gestão do risco de in-
cêndio, a inventariação, pelos Estados-Membros, 
dos recursos afectados e dos meios disponíveis, 
a coordenação das várias administrações, a 
definição de requisitos mínimos de formação do 
pessoal e a determinação da responsabilidade 
em matéria ambiental e das respectivas sanções. 
Segundo Edite Estrela, há um conjunto de medi-
das que têm sido apresentadas e que devem ser 
rapidamente postas em prática.
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EDITORIAL

Edite Estrela
Presidente da Delegação

ortugal viveu seis meses de enorme intensidade desde as 
eleições legislativas e autárquicas que se realizaram em 

Setembro e Outubro de 2009.
Se os actos eleitorais costumam ser esclarecedores e dar início 
a novos ciclos, desta feita, uma oposição, que vive do descon-
tentamento e da maledicência, e um conjunto de interesses 
corporativos, que convivem mal com a democracia e o Estado 
de Direito, prolongaram de modo virtual os debates próprios do 
período pré-eleitoral até aos dias de hoje.
Por entre um frenesim inebriante, uma catadupa de episódios, 
sketches, dramas e melodramas, tragicomédias e telenovelas, 
foi quase impossível acompanhar e perceber que o PS ganhou 
as eleições (até custa a crer, não é verdade!), que os socialistas 
cresceram como ninguém esperava nas eleições autárquicas, 
que um novo Governo tomou posse e cumpre o seu mandato. O 
Orçamento foi aprovado e o Plano de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) também já foi apresentado e bem acolhido em Bruxelas, 
mostrando que o País, “hélas!”, está a funcionar e consciente dos 
desafios sérios e exigentes que tem de enfrentar em conjunto 
com a União Europeia. Portugal mostra-se competente e rigo-
roso nas metas estabelecidas e corajoso na dureza das medidas 
preconizadas. Por isso mereceu o respeito e a credibilidade das 
autoridades internacionais.
É agora tempo de trabalho e de enfrentarmos o futuro. Será 
tempo de nos ocuparmos com o que é efectivamente sério e 
importante. 
Ao fim de meses e meses, em que um número já incontável de 
políticos, jornalistas, comentadores, sindicalistas, anónimos, etc. 
veio a público, gozando de toda a Liberdade, alguns “abusando” 
até dessa Liberdade, acusar o Primeiro-Ministro e outros go-
vernantes de todo o tipo de tropelias e mesmo crimes sem que 
o provassem ou fossem chamados a apresentar provas, como 
é que ainda alguém pode afirmar ou pensar que existe “asfixia 
democrática” alguma?
Por falar em “asfixia”! Passada a fase em que o PSD escolheu, 
como entendeu, o seu novo líder, não correndo, portanto, o risco 
de intromissão nessa questão interna do PSD, não podemos dei-
xar de registar para a história o seguinte facto: Ainda que já mui-
to referido, não nos cansamos de anotar a enorme incoerência do 
candidato derrotado Paulo Rangel. Depois de ter vilipendiado as 
deputadas Ana Gomes e Elisa Ferreira, que transparentemente 
se apresentaram ao eleitorado sem segredos ou mentiras, eis 
que ele tentou atraiçoar o seu mandato europeu depois de tan-
tas promessas falsas de que nunca abandonaria o Parlamento 
Europeu. Os militantes social-democratas, afinal, obrigaram-no 
a cumprir a sua promessa.
Agora, será tempo de olhar com outra serenidade e convicção a 
agenda europeia e de se empenhar neste mandato para o qual foi 
eleito pelos portugueses e honrar a tradição de muitos deputados 
do seu Partido no Parlamento Europeu.
Desde a nossa adesão que os deputados portugueses ao Parla-
mento Europeu têm afirmado nesta Instituição uma imagem de 
participação e empenho e uma convicção europeísta que honra 
e dignifica Portugal. 
Esta qualidade de trabalho marca a condução que a Elisa Ferreira 
está a fazer de um dos Relatórios mais importantes em debate 
no Parlamento Europeu e que integra um conjunto de novas 
regulamentações em discussão, visando uma nova moldura le-
gislativa da economia europeia no futuro. É um Relatório decisivo 
no quadro da nova Regulação Financeira Pós-Crise. 

P

Ana Gomes questiona 
Comissão Europeia sobre 

Cabinda e Etiópia

Vital Moreira participa em seminário
sobre o Tratado de Lisboa 

 

A Comissão Europeia admite, em res-
posta a perguntas da eurodeputada 
Ana Gomes, que o sistema judicial 
"é uma das principais fraquezas" de 
Angola e que a prisão de uma líder 
da oposição na Etiópia pode "colocar 
em jogo a credibilidade das eleições", 
previstas para Maio, naquele país. 
Ana Gomes interpelou a Comissão 
Europeia sobre Cabinda e a Etiópia 
durante a 19ª Sessão da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE, que 
teve lugar em Tenerife, de 29 de 
Março a 1 de Abril. A eurodeputada 
socialista acusa a União Europeia de 
"embarcar na legitimação de uma 
farsa ao enviar uma missão de obser-
vação eleitoral à Etiópia, nas actuais 
condições de falta de liberdade de 
expressão e de associação". 
Ana Gomes, que chefiou a Missão de 
Observação Eleitoral da UE à Etiópia 
em 2005, chama a atenção para o 
caso da Sra. Birtukan Midekssa, "líder 
de um dos mais importantes partidos 
da oposição, que foi condenada a pri-
são perpétua apenas por ter contado, 
numa reunião na Europa, que fora 
obrigada a assinar um perdão gover-
namental que serviu para a libertar 
anteriormente da cadeia. Este é um 
caso entre milhares de outros pre-
sos políticos". Questionada por Ana 
Gomes sobre a intimidação e prisão 
de activistas políticos e defensores 
de direitos humanos em Cabinda, 
Angola, depois do ataque à selecção 
de futebol do Togo, a 8 de Janeiro, a 
Comissão Europeia respondeu por es-
crito que o sistema judicial angolano 
"é actualmente uma das principais 
fraquezas levando a abusos dos 
direitos humanos". 
O executivo europeu acrescentou 
ainda "partilhar as preocupações no 
que respeita à situação dos direitos 
humanos em Cabinda" e explica, em 

Vital Moreira participou recente-
mente no Seminário "Os cidadãos 
e o Tratado de Lisboa" realizado 
na Sala do Senado da Assembleia 
da República. O Deputado dedicou 
a sua intervenção à questão da 
participação directa dos cidadãos 
no processo de decisão da União 
Europeia. Vital Moreira destacou 
a relevância do Tratado de Lisboa 
no desenvolvimento da democracia 
participativa europeia, consideran-
do que o novo instrumento previsto 
por aquele Tratado, denominado 
Iniciativa de Cidadania Europeia, 
constitui um avanço assinalável 
no envolvimento dos cidadãos eu-
ropeus com os centros decisórios. 
Com efeito, a Iniciativa de Cida-
dania Europeia vem permitir que 
um número mínimo de cidadãos 
europeus (um milhão) possa propor 
à Comissão Europeia a adopção de 
um acto legislativo, desde que se 
trate de um domínio em que aquela 
tenha competência para agir. 

Já na qualidade de Presidente 
de Comissão de Comércio In-
ternacional do Parlamento Eu-
ropeu, Vital Moreira interpelou 
a Comissão Europeia, na última 
sessão plenária do PE, sobre o 
futuro Regulamento de aplicação 

do sistema de preferências 
pautais generalizadas (SPG). 
Esse Sistema beneficia actual-
mente 176 países e territórios 
e traduz-se na concessão de 
isenção total ou parcial de di-
reitos de importação para um 
grande número de produtos 
desses países. Vital Moreira 
considerou que o SPG "cons-
titui um importante instru-
mento de ajuda aos países em 
desenvolvimento e melhoria da 
situação de direitos humanos 
e do bom governo desses paí-
ses". Defendeu por isso que "a 
União Europeia deve renovar a 
utilização desse instrumento, 
que põe comércio ao serviço 

do desenvolvimento e dos direitos 
humanos". Preconizou, todavia, 
"uma maior selectividade e dife-
renciação na atribuição do regi-
me em causa de modo a que ele 
beneficie quem realmente mais 
precisa". 

Missão ElEitoral do PE ao sudão 
Ana Gomes, chefe da Missão de Observação Eleitoral do Parlamento 
Europeu (PE) ao Sudão, lamenta as condições controversas e sensí-
veis em que decorre esta missão mas considera que ela é importante 
porque "as eleições realizam-se num momento crucial para o Sudão, 
pois antecedem o referendo que deverá ter lugar em 2011, pelo qual se 
determinará se o país se mantém unido ou se o sul, em que a maioria 
da população é cristã, se separará". A deputada socialista lidera um 
grupo de sete eurodeputados, de vários partidos e nacionalidades, que 
vai observar o acto eleitoral em Kartoum e Juba, em complemento do 
trabalho da missão eleitoral de longo prazo que a União Europeia tem 
no país desde Fevereiro.  

resposta à questão sobre se a CE terá 
accionado os mecanismos apropria-
dos através da Delegação em Luan-
da, que "está a seguir atentamente 
a situação e vai encontrar-se com 
defensores dos direitos humanos e 
com as autoridades relevantes". Ana 
Gomes considera que esta resposta 
demonstra "um progresso no inte-
resse da Comissão Europeia pelos 

problemas de Cabinda e pelos presos 
em Cabinda, em comparação com a 
anterior indiferença relativa à prisão 
do jornalista Fernando Lelo". Entre os 
cidadãos recentemente detidos por 
terem denunciado tensões políticas 
naquela região do norte de Angola 
estão o advogado Francisco Luemba, 
o padre Raul Tati e o professor univer-
sitário Belchior Lanso Tati. 

Missão do PE ao Sudão em 2004


