
Nº 60 • JULHO DE 2010
Suplemento Informativo 
dos Deputados Socialistas 
no Parlamento Europeu

DOSSIÊ

Jornadas Parlamentares

Socialistas Portugueses no PE reafirmam 
apoio à reconstrução da Madeira 

 
      Os Deputados Socialistas Portugueses no 
Parlamento Europeu realizaram as suas 
Jornadas Parlamentares nos dias 25 e 26 
de Junho, no Funchal, subordinadas ao tema 
"Aqui também é Europa! Reconstrução rumo 
a um Desenvolvimento Sustentável". Os eu-
rodeputados do PS reafirmaram o seu apoio 
e solidariedade para com os madeirenses 
e a Região Autónoma da Madeira atingida 
pelas intempéries de Fevereiro. A escolha 
da Madeira como palco das Jornadas, para 
além de uma manifestação de solidariedade 
por parte dos Socialistas Portugueses no 
PE, pretendeu afirmar e "mostrar ao mun-
do" que a expressão e o valor turísticos da 
Ilha permanecem intactos. Os Socialistas 
comprometeram-se a "tudo fazer para aju-
dar naquilo que, no âmbito das nossas com-
petências e das nossas responsabilidades, 
estiver ao nosso alcance" e a acompanhar o 
processo de reconstrução.
Os dois dias de encontros permitiram aos eu-
rodeputados reunir com um vasto leque de 
entidades e órgãos do Governo e actualizar a 
informação que uma primeira Delegação So-
cialista Europeia tinha recolhido em Março, 
poucos dias após o temporal. As Jornadas 
incluíram painéis de reflexão muito parti-
cipados sobre reconstrução, recuperação 
económica e desenvolvimento sustentável. 
Os Deputados puderam ainda acompanhar 
os trabalhos de reconstrução que estão a ser 
realizados numa conjugação de esforços do 
Governo da República, do Governo Regional, 
das autarquias, das associações, e também 
com o apoio e solidariedade da União Euro-
peia. Tiveram ainda a oportunidade de visitar 
alguns locais atingidos pelas tempestades 
como a Ribeira Brava, Serra d'Água e Tabua 
com o objectivo de obter um retrato sobre o 
que está a ser feito no terreno, e promover 
depois esse conhecimento junto das insti-
tuições europeias para melhor capitalizar as 
ajudas a prestar à Madeira. 

Reconstrução, Retorno da Vida 
Económica e Desenvolvimento 
Sustentável 

As Jornadas contaram com a participação 
dos eurodeputados do PS, com a mobilização 
do PS/Madeira, incluídos o seu Presidente, 
Jacinto Serrão e o Presidente honorário e 
ex-eurodeputado, Emanuel Jardim Fernan-
des, e também do Presidente da Comissão 
dos Assuntos Europeus da Assembleia da 
República, Vitalino Canas. Muito importante 
foram os contributos dos parceiros sociais, 
representantes da sociedade civil, peritos e 
académicos que estiveram nos painéis de re-
flexão permitindo enriquecer os debates com 
os seus conhecimentos e experiências.
Os eurodeputados do PS sublinharam a 
utilidade destes debates e enalteceram a 
coragem dos madeirenses no labor de re-
construção. Foi igualmente referido que os 
trabalhos e as obras a desenvolver devem ser 
precedidos de estudos técnico-científicos e 
que os instrumentos de ordenamento do ter-
ritório devem ser acautelados, assim como o 
ambiente, a natureza, a sustentabilidade do 
desenvolvimento e a segurança. Para os So-
cialistas, a Região Autónoma da Madeira deve 
apostar numa política de prevenção face às 
catástrofes, uma posição que passa por uma 
maior participação dos técnicos e peritos, cujo 
saber deve ser valorizado, e também por uma 
sinergia de vontades entre estes e os actores 
principais do processo de reconstrução.
Por outro lado, foi salientada a pronta res-
posta e as iniciativas que diversas entidades, 
públicas e privadas, estão a ter no que diz 
respeito à solidariedade com os madeiren-
ses afectados e ao processo de recuperação 
económica. Os Socialistas no PE apelaram a 
todos os protagonistas para que prossigam 
este esforço e frisaram a importância do 
apoio financeiro concedido pelo Governo da 
República à Região através da Lei de Meios.

martin schulz garante solidariedade 
dos socialistas euroPeus Para com a 
madeira
O líder do Grupo Socialista no Parlamento Europeu, Martin Schulz, reafirmou o compromisso dos 
Socialistas Europeus em ajudar na reconstrução da Madeira. Numa mensagem enviada às Jor-
nadas Parlamentares dos eurodeputados do PS, Martin Schulz manifestou a solidariedade do 
Grupo Socialista Europeu para com as vítimas das intempéries de Fevereiro e para com a Região. 
"As Jornadas Parlamentares demonstram o compromisso da Delegação Socialista Portuguesa 
no Parlamento Europeu e do nosso Grupo e família política para com a coesão regional e social", 
declarou. "É crucial ter políticas de prevenção eficazes, legislação e práticas adequadas relacio-
nadas com o desenvolvimento territorial e ambiental e com a gestão de riscos. O nosso Grupo 
está comprometido em conseguir uma reconstrução e reabilitação sustentável para a Região".



Nº 60 | JULHO 2010 | � actualiDaDE

REcuPERação E 
SoliDaRiEDaDE

Após a tragédia provocada pela tempestade tropical Xynthia, 
que assolou a Região Autónoma da Madeira em Fevereiro 
passado e que deixou uma vaga de destruição e caos impres-
sionantes, tive oportunidade de me deslocar a esta região já 
por duas vezes. Logo no início de Março integrei uma delega-
ção de quatro deputados do Grupo Socialista Europeu para 
testemunhar in loco a destruição sofrida e expressar o meu 
sincero pesar às famílias e aos amigos das vítimas e exprimir 
a solidariedade europeia face a esta calamidade. A 25 e 26 
de Junho deste ano participei nas Jornadas Parlamentares 
que a delegação socialista portuguesa no Parlamento Eu-
ropeu decidiu, justamente, realizar na Madeira. Em ambas 
as ocasiões foi reiterada a nossa intenção, como deputados 
do Grupo Europeu dos Socialistas e Democratas, de apoiar a 
reconstrução, demonstrando assim a nossa solidariedade e 
frisando a importância da ajuda do Fundo de Solidariedade 
da União Europeia. 
Depois destas duas visitas à Região pude testemunhar os 
esforços de reconstrução que têm sido desenvolvidos em 
parceria entre o Governo da República, o Governo Regional 
e as Autarquias. Tive ocasião de visitar os locais que foram 
fortemente afectados, com o intuito de avaliar as obras que 
têm sido desenvolvidas no terreno, de modo a poder assim, 
com conhecimento de causa, solicitar junto das Instituições 
Europeias uma maior celeridade na cedência das ajudas 
europeias prometidas à Madeira. Neste âmbito, durante as 
duas visitas efectuadas, houve a oportunidade de reunir com 
o Presidente do Governo Regional, de visitar os locais sinis-
trados na companhia do Vice-Presidente, de reunir com As-
sociações Empresariais, Agrícolas e Sindicatos. Houve ainda 
vários encontros com peritos e ambientalistas, bem como, 
com o Presidente da Câmara do Funchal e o Presidente da 
Assembleia Legislativa da Madeira.
Relembre-se que os prejuízos foram avaliados em cerca de 
1080 milhões de euros. O Estado Português assumiu uma 
contribuição na ordem de 740 milhões de euros, o Governo 
Regional da Madeira previu no seu orçamento extraordinário 
309 milhões de euros e os restantes 31 milhões de euros 
deverão vir do Fundo de Solidariedade da União Europeia. 
Estas ajudas constituem um importante complemento aos 
esforços do Governos da República e do Governo Regional 
que tudo têm feito minimizar o sofrimento das populações 
limitando os constrangimentos que a intempérie provocou 
na Região. É de salientar a forte vontade política do nosso 
governo central, que mesmo num momento de crise, agiu de 
forma rápida e eficaz, pondo em prática o princípio de soli-
dariedade nacional, tendo sido um excelente testemunho do 
lado mais nobre da política, "ao serviço do povo".
Considero ainda que devemos tomar o caso da Região Autó-
noma da Madeira como um exemplo, pois as Regiões Ultra-
periféricas encontram-se extremamente vulneráveis face a 
catástrofes desta envergadura. É principalmente nas Regi-
ões mais frágeis da União Europeia, como estas, que a UE 
tem que demonstrar o seu empenho e esforço acrescido na 
construção de uma Europa mais solidária, justa e coesa, fa-
cilitando a chegada de ajuda após uma catástrofe, para que 
as autoridades locais possam, com menor morosidade e com 
maior eficiência, dar resposta aos desafios colocados pelas 
intempéries, minorando deste modo o impacto que estas 
têm nas populações.
Desde 2006 que existe uma proposta de revisão do Fundo 
de Solidariedade da União Europeia apresentada pelo Parla-
mento Europeu à Comissão Europeia, para diminuir a moro-
sidade da sua activação. 

PE aprova medidas de Elisa Ferreira
para regular crises transfronteiriças
no sector bancário
 
O plenário do Parlamento Europeu 
reunido em Estrasburgo aprovou, 
por larga maioria, um conjunto de 
medidas legislativas apresentadas 
pela Deputada Elisa Ferreira com o 
objectivo de gerir crises transfron-
teiriças no sector bancário. Elisa 
Ferreira, relatora do Parlamento 
Europeu para esta matéria, defende 
a criação de um quadro comum eu-
ropeu de gestão de crises, um fundo 
de estabilidade financeira da UE e 
uma unidade de resolução de crises. 
A Deputada considera que a regu-
lação da gestão de crises no sector 
bancário da UE "é insuficiente" e 
que os mecanismos de supervisão 
para o sector financeiro existen-
tes na UE e a nível internacional se 
têm mostrado "ineficazes" na pre-
venção ou contenção do efeito de 
contágio. Para Elisa Ferreira, a UE 
terá de chegar a um consenso sobre 
"quem" deve fazer "o quê", "quando" 
e "como" na eventualidade de uma 
situação de crise nas instituições 
financeiras. Concretamente, a eu-
rodeputada defende a existência de 
um sistema europeu de intervenção 
rápida, previsível e facilitador da 
revitalização ou liquidação de ban-
cos multinacionais cujos problemas 
arrisquem efeitos de contaminação 
sistémica. Este sistema europeu 
harmonizado deverá vir a cobrir no 

futuro todos os bancos e institui-
ções equiparáveis a operar no es-
paço comunitário. Adicionalmente, 
propõe que a recentemente propos-
ta Autoridade Bancária Europeia as-
suma um papel central na harmoni-
zação das condições, instrumentos 
e responsabilidades de uma eventu-
al intervenção. Elisa Ferreira propõe 
também que seja aplicado um prin-
cípio tipo “poluidor-pagador”, levan-

do os bancos a contribuir, em função 
do risco inerente à sua acção, para 
um Fundo Europeu de Estabilização 
que financiará o seu "salvamento" 
ou "eutanásia", libertando os erários 
públicos e, assim, os contribuintes, 
e protegendo os depositantes. A De-
putada solicita à Comissão Europeia 
que avance até ao fim do ano com 
um quadro legislativo abrangendo 
estas áreas.  

luís Paulo alves
eurodeputado

Edite Estrela defende um novo 
paradigma de crescimento 
para saída da crise
 
Edite Estrela participou na Confe-
rência Internacional sobre "As solu-
ções do socialismo democrático para 
a crise económica", organizada pela 
Fundação Res Publica, nos dias 9 e 
10 de Julho, em Lisboa. A eurode-
putada socialista considerou que a 
"actual crise económica é um teste 
decisivo para os líderes europeus". 
Apontou os principais problemas que 
a Europa tem de enfrentar com de-
terminação - o desemprego, o enve-
lhecimento da população e as alte-
rações climáticas -, defendendo que 
a "arte de encontrar soluções socia-
listas é a arte de encontrar soluções 
que reduzam, e se possível eliminem, 
as contradições estruturais do capi-
talismo, sem criarem outras contra-
dições igualmente insustentáveis". 
"A globalização, o império do merca-
do e as políticas neoliberais provoca-
ram uma interminável lista de desi-
gualdades e novas divisões sociais" 
e a "crise financeira global sem pre-
cedentes provocou uma grave reces-
são económica, desemprego e receio 
do futuro". Edite Estrela recordou 
que os socialistas, incluindo no Par-
lamento Europeu, há muito que de-
fendem a necessidade de uma maior 
regulação dos mercados financeiros 
e de uma estreita coordenação das 
políticas económicas que implique 
desde logo a existência de um gover-
no económico europeu. 
A Deputada defendeu a aplicação de 
um novo paradigma de desenvolvi-

mento económico. "A saída da crise 
deve, portanto, passar por iniciativas 
que visem o "crescimento verde" e 
que permitam criar novos postos de 
trabalho, designadamente na área 
das tecnologias ambientais. A UE 
deve manter a ambição e utilizar a 
Estratégia UE2020 para propor me-
didas concretas, através do reforço 
dos apoios às energias renováveis e 
à eficiência energética, da promoção 
de meios de transporte menos po-
luentes e oferecendo aos consumi-
dores a possibilidade de escolherem 
produtos com menor pegada ecoló-
gica". 
E deixou um apelo a todos os que 
se identificam com a família do so-

cialismo democrático e da social-
democracia. "Os socialistas não 
podem ser meros espectadores das 
transformações mundiais, têm de 
ser actores criativos e decisores au-
dazes". A Conferência contou com a 
participação de José Sócrates, dos 
Ministros dos Negócios Estrangei-
ros, da Presidência, da Economia e 
do Trabalho, do líder da UGT, de An-
tónio Vitorino, da Fundação Res Pu-
blica, Poul Rasmussen (Presidente 
do PSE), James K. Galbraith da 
Lyndon B. Johnson School of Eco-
nomics, Stephany Griffith Jones da 
Colombia University, Goran Persson 
(ex-Primeiro- Ministro da Suécia), 
entre outros.

DOSSIÊ
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correia de campos 
designado relator do 

Parecer sobre reforço 
da política económica 

da zona euro

Vital Moreira defende 
aplicação efectiva da 

proibição de comércio de 
instrumentos destinados 

à aplicação da pena de 
morte ou de tortura 

 

Vital moreira 
aPela Países 
da omc a 
emPenharem-se 
na conclusão na 
ronda de doha 
 
Recebendo na Comissão de Comércio In-
ternacional do PE o Embaixador e repre-
sentante permanente dos Estados Uni-
dos da América na Organização Mundial 
de Comércio (OMC), Vital Moreira defen-
deu a necessidade de os países membros 
da OMC mostrarem mais empenho e 
determinação - um "esforço extra" - na 
superação das diferenças que continuam 
a impedir a conclusão da Ronda de Doha 
para um acordo multilateral de comércio 
internacional, especialmente num con-
texto em que as recentes cimeiras do G8 
e do G20 reiteraram a intenção de con-
cluir as negociações mas abandonaram o 
estabelecimento de um prazo para esse 
efeito.

Numa recente sessão plenária do Parlamen-
to Europeu, em Estrasburgo, interpelando a 
Vice-Presidente da Comissão Europeia e Alta 
- Representante para a Acção Externa, Ca-
therine Ashton, Vital Moreira, na qualidade de 
Presidente da Comissão de Comércio Inter-
nacional do Parlamento Europeu, defendeu a 
necessidade de garantir a efectiva aplicação 
do Regulamento CE n.º 1236/2005, que pro-
íbe o comércio de produtos e instrumentos 
destinados à aplicação da pena capital ou à 
prática de tortura ou de outros actos desu-
manos, cruéis ou degradantes, e submete a 
autorização a exportação e importação dos 

produtos que podem ter essa utilização. Na 
sua intervenção, Vital Moreira defendeu que 
"não podemos erigir a abolição da pena de 
morte e a proibição da tortura como objec-
tivos supremos da UE e depois pactuar com 
o comércio de instrumentos destinados a 
praticar tais actos", razão pela qual conside-
rou que "não podemos admitir que os Esta-
dos-Membros da UE continuem a consentir 
ou a fechar os olhos ao fabrico e comércio 
internacional dos produtos proibidos pelo 
Regulamento". Para Vital Moreira, "este Re-
gulamento é a prova de que a protecção dos 
direitos humanos pode exigir a proibição ou 

restrição de trocas comerciais de certos pro-
dutos. O comércio livre não pode valer para 
instrumentos de morte e de tortura".  

BRaSil conSoliDa 
RElaçõES coM uE

Por impulso da Presidência Portuguesa da União, em 2007, o Brasil foi elevado a parceiro 

de 1.° grau da UE e, desde então, o fortalecimento dos laços políticos e económicos não 

tem parado de crescer.

Não admira, Europa e Brasil registam no conjunto 700 milhões de habitantes e um co-

mércio superior a 100 000 milhões de euros anuais. Neste primeiro trimestre de 2010, 

enquanto que o comércio mundial regrediu cerca de 2%, as importações brasileiras au-

mentaram 4%.

Fez, portanto, todo o sentido a realização da quarta Cimeira UE-Brasil que, neste mês 

de Julho, juntou Lula da Silva, Van Rompuy e Durão Barroso. Em discussão estiveram 

desafios globais, tais como as alterações climáticas, a crise económica e financeira, a 

reforma do G-20, a não proliferação e desarmamento, a cooperação UE-Brasil no quadro 

da ONU, a estabilidade e prosperidade da América Latina e as relações económicas entre 

este dois blocos, desenvolvidas muito em parte pelo Acordo de Parceria Estratégica que 

os une. 

O Brasil foi um dos países que menos sofreu o impacto da crise económica e afirmou-

se como elemento estrutural também na América Latina, constituindo actualmente o 

motor do Mercosul, de que assumirá a presidência "pro tempore" durante o segundo 

semestre de 2010. 

No passado mês de Maio e sob Presidência Espanhola da UE, foram reabertas as ne-

gociações para um Acordo de Associação com o Mercosul. Neste momento urge que a 

UE consiga compatibilizar uma boa relação na base de uma parceria estratégica pois 

as perspectivas são muito atractivas para a generalidade das exportações europeias. 

Contudo, tal não se aplica à agricultura pelo que um Acordo cuidadosamente negociado 

e equilibrado é crucial na medida em que é conhecido o desequilíbrio da nossa balança 

comercial agrícola com o Mercosul, onde as condições de produção e as exigências colo-

cadas aos seus agricultores são bem mais favoráveis. 

Desejo que a última Cimeira protagonizada por Lula da Silva, em final de mandato, deixe 

uma marca nas relações políticas e comerciais entre a UE e o Brasil, tão forte como 

aquela que Lula deixou no fim do seu segundo mandato como Presidente do Brasil - um 

Brasil pujante na cena internacional e mais justo e socialmente coeso no plano interno.

capoulas Santos
Vice-Presidente da assembleia 
Parlamentar eurolat

O Deputado Correia de Campos foi esta se-
mana designado relator do Parecer da Co-
missão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores do Parlamento Europeu 
sobre a Comunicação da Comissão Europeia 
relativa ao reforço da política económica da 
zona euro. Como consequência da actual 
crise financeira e económica, a Comissão 
apresentou um documento onde defende 
que a governação e a coordenação das po-
líticas económicas na zona euro devem ser 
reforçadas. 
O executivo comunitário aposta no apro-
fundamento das disposições em matéria de 
supervisão económica, com vista não só a 
orientar a política orçamental ao longo do 
ciclo e a longo prazo como também impul-
sionar o crescimento económico e social 
sustentado.
No processo de consulta, a CE solicitou a 
opinião dos Estados-Membros e do PE. No 
seu Parecer, o eurodeputado socialista de-
verá reafirmar que as regras e os princípios 

do Pacto de Estabilidade e Crescimento são 
relevantes e válidos sendo necessário ante-
cipar e melhorar o funcionamento dos seus 
mecanismos, sobretudo o combate à eleva-
da dívida pública, o qual só é possível com 
ganhos de competitividade e mais completo 
funcionamento do Mercado Interno. Estas 
medidas devem contextualizar a política de 
estabilidade com as políticas mais vastas 
do crescimento e mais socialmente respon-
sáveis, como as do emprego, cumprindo, 
afinal, a Estratégia Europeia para um cres-
cimento inteligente, sustentável e inclusivo 
(UE2020). 
Outro ponto que o Deputado defenderá é a 
criação de um conjunto de procedimentos 
claros e credíveis quer para a supervisão 
financeira quer para a prestação de apoios 
sob a forma de empréstimos aos Estados-
Membros da zona euro que se encontrem 
em situação financeira difícil e se predis-
ponham a uma recuperação sustentada e 
responsável.   

OPINIÃO
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hega ao fim o primeiro ano de mandato da actual legislatura. 
A esta distância podemos recordar que recebemos os resultados 

das eleições europeias, e forte descida eleitoral do PS com redução mui-
to acentuada do número de deputados, com um sentimento misto. De um 
lado a triste admissão das razões que levaram o eleitorado a participar nas 
eleições europeias com motivações menos europeias e mais internas (le-
gítimas, claro!). Por outro lado, a incerteza sobre até que ponto podiam os 
socialistas portugueses manter uma representação eficaz no Parlamento 
Europeu.
Esse foi o objectivo mais imediato! E podemos, hoje, estar tranquilos, na 
certeza de que a nossa Delegação garantiu uma participação eficaz e uma 
representação condigna.
Ao longo destes meses os deputados do PS no Parlamento Europeu as-
seguraram a defesa das posições portuguesas em todos os momentos e 
estiveram na primeira linha dos grandes debates europeus.  
Defendemos a eleição de Durão Barroso como Presidente da Comissão 
Europeia, discutimos e elegemos a nova Comissão Europeia. Discutimos e 
aprovámos o Programa da Comissão e a Estratégia UE2020. 
O prestígio e reconhecimento da nossa representação também foram re-
conhecidos pela atribuição ao nosso deputado Vital Moreira da Presidência 
da Comissão de Comércio Internacional, uma das que tem maior interven-
ção exterior ao PE.
Mas sem individualizar ninguém, é justo referir que o mérito dos resulta-
dos se deve em grande medida ao esforço singular de cada um dos deputa-
dos que em cada Comissão ou Delegação, em todos os debates e votações 
marcam presença invulgarmente assídua e contribuem sempre para a 
formação da decisão e da opinião europeia sobre cada tema. 
Este primeiro ano de mandato constitui, portanto, uma pequena vitória. 
Vencemos o desafio que constituía manter a nossa presença e capacidade 
de participação no debate europeu.
Partimos para o resto do mandato muito confiantes e igualmente deter-
minados. Mantemos este espírito até porque vamos entrar num momento 
decisivo para o debate de assuntos que tocam mais de perto os interesses 
portugueses. Disso será exemplo a reforma da Política Agrícola Comum e 
a discussão do pacote orçamental conhecido como Perspectivas Financei-
ras 2014-2019. Num caso como noutro temos garantida a nossa atenta e 
competente participação.
No fim deste primeiro ano foi também agradável retomar o hábito de reu-
nir em Jornadas Parlamentares. Embora com o pretexto de uma tragédia, 
a Tromba de Água de 20 de Fevereiro na Madeira, a Delegação Socialista 
reuniu no Funchal com os dirigentes socialistas locais, com parceiros so-
ciais e com peritos para avaliar os efeitos da tragédia e os trabalhos de 
recuperação em curso. 
A nossa iniciativa mereceu grande impacto local com acompanhamen-
to aprofundado e continuado da comunicação social e foi saudada numa 
mensagem efusiva do Presidente do Grupo Socialista no Parlamento Eu-
ropeu, Martin Schulz. 
Importa ainda salientar a extraordinária colaboração de todas as entida-
des Regionais para os nossos trabalhos, nomeadamente as audiências ins-
titucionais com o Presidente do Governo Regional, que demonstrou todo 
o empenho no êxito dos nossos trabalhos, o Representante da República 
para a Região, o Presidente da Assembleia Legislativa Regional e o vice-
presidente da Câmara Municipal do Funchal (o Presidente estava ausente 
da Região). Muito importante foi a visita a locais afectados e onde o Vice-
Presidente da Governo Regional expôs as obras em curso e os planos de 
reconstrução.
Um sucesso que a Madeira merecia mas também premeia este nosso ano 
de trabalho. Não podíamos desejar melhor evento para encerrar esta Ses-
são Legislativa.  
As Jornadas Parlamentares são uma experiência para repetir num futuro 
próximo. 

ana Gomes leva compra dos 
submarinos ao Parlamento Europeu

cPlP não deVe 
legitimar a ditadura 
na guiné equatorial
Ana Gomes organizou nas instalações do PE, em Lis-
boa, no dia 16 de Julho, uma Audição sob o título "Gui-
né Equatorial na CPLP?". Foram debatidas as implica-
ções de ser admitida a Guiné Equatorial como membro 
efectivo da CPLP, segundo pedido apresentado pelo 
respectivo governo e agendado para consideração 
pela Cimeira de Chefes de Estado, a 23 de Julho, em 
Luanda. Fernando Sousa, Membro da Direcção da Am-
nistia Internacional, falou sobre as violações de direi-
tos humanos naquele país. Para a Deputada, "a Guiné 
Equatorial, para além de não falar português, é uma 

das mais sinistras ditaduras do mundo. Teodoro Obiang 
Nguema, no poder há 31 anos depois de um golpe de 
Estado, continua a fabricar resultados eleitorais na or-
dem dos 95% e é responsável por fazer qualificar o seu 
país nos piores lugares dos "rankings" de má governa-
ção, repressão política, corrupção, tortura, detenção 
arbitrária e outras grosseiras violações de direitos 
humanos". Segundo a Deputada, a integração na CPLP 
deste país, que é  rico em petróleo, gás natural e ma-
deiras, mas cuja população vive em chocante pobreza,  
"provocaria a descredibilização da CPLP, além de não 
incentivar os actuais membros (Portugal incluído) a 
fazerem o muito que ainda têm a fazer para cumprir 
os compromissos estatutários em matéria de respeito 
pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos e pela 
consolidação da Democracia". 

Numa audição sobre o tema "Cor-
rupção: um negócio europeu?", que 
organizou no dia 1 de Julho, com a 
eurodeputada romena do Partido 
Popular Europeu Monica Macovei, a 
socialista Ana Gomes levou ao Par-
lamento Europeu o caso de corrup-
ção em Portugal e na Alemanha que 
envolve a compra de dois submari-
nos por parte do Estado português, 
por decisão do Governo Durão Bar-
roso-Portas em 2004. Ana Gomes 
declarou que "como se vê pelo caso 
dos submarinos, não é só no sul da 
Europa que há corrupção – empre-
sas alemãs e de outros países do 
Norte da Europa vivem dela".
A aquisição dos submarinos foi con-
tratada por Portugal ao consórcio 
alemão GSC, que encarregou a sua 
associada MAN Ferrostaal do pro-
cesso contratual das contraparti-
das - processo este que envolveu 
o consórcio português ACECIA 
reunindo empresas nacionais, a 
maioria do sector automóvel. As 
várias operações foram financiadas 
por um  consórcio bancário lidera-
do pelo BES. Os indícios de crimes 
de fraude, burla, branqueamento 
de capitais e pagamento de luvas 
e comissões com  prejuízo para o 
Estado português em ambos os 
contratos motivaram a abertura de 
dois processos pelo Departamento 
Central de Investigação e Acção 
Penal da PGR e um, pelo menos, na 

Alemanha que já levou à prisão de 
3 gestores da MAN Ferrostaal. Em 
Portugal, foram entretanto consti-
tuídos nove arguidos no âmbito do 
processos judiciais respeitante aos 
contratos de contrapartidas.  
Ana Gomes sublinhou que, indepen-
dentemente de deverem ser apura-
das judicialmente as responsabili-
dades pela corrupção, os contratos 
de contrapartidas, ao implicar in-
dústrias completamente alheias ao 
sector da Defesa, envolvem claras 
violações das leis da concorrência no 
Mercado Interno, pelo que deveriam 
ser objecto de investigação por parte 
da CE. 
A audição tinha por fim expor casos 

de corrupção protagonizados por 
empresas europeias em negócios 
transfronteiriços dentro do Mercado 
Interno. Marc Pyman, responsável 
da Transparency International (TI) 
em Londres pelos contratos de equi-
pamento de Defesa, explicou que a 
própria NATO desaconselha a prática 
das contrapartidas por facilitarem os 
subornos e as fraudes ao Estado. O 
director da TI – Grécia, Aris Syngros, 
explicou como a crise financeira pôs 
a descoberto práticas de corrupção 
enraizadas no tecido empresarial e 
na administração pública grega, fre-
quentemente articulados no exterior 
através de empresas e bancos de ou-
tros países europeus. 

c

luís Paulo alves defende os açores 
em encontro com Durão Barroso
Luís Paulo Alves encontrou-se, em 
Estrasburgo, juntamente, com os 
deputados das Regiões Ultraperi-
féricas (RUP) com o Presidente da 
CE, Durão Barroso, para uma troca 
de pontos de vista sobre as preo-
cupações e os desafios que se co-
locam, no contexto actual, às Re-
giões Ultraperiféricas. Segundo o 
Deputado o encontro “revestiu-se 
da máxima importância” e defen-
deu junto do Presidente da Comis-
são que “é necessário elaborar um 
estudo de impacto para fazer face 
à abertura dos mercados externos 
da UE através dos acordos bilate-
rais e também da própria desregu-
lamentação do mercado interno, 
como é o caso provável das quotas 
leiteiras e para o qual é necessá-
rio fazer uma avaliação. No âm-
bito das negociações das futuras 
perspectivas financeiras para o 

período de 2014 a 2020 é necessá-
rio garantir os meios necessários 
para levar à pratica um conjunto 
de politicas capazes de assegurar 
a continuidade da nossa coesão 
económica e social e dar resposta 
à nova vertente da coesão terri-
torial que o tratado de Lisboa vai 

garantir mas 
que tem de 
ser opera-
c i o n a l i z a d a 
nas várias 
politicas da 
UE”. Para Luís 
Paulo Alves 
a par deste 
estudo de im-
pacto e das 
suas eventu-
ais medidas 
compensató-
rias é ainda 

necessário que as questões re-
lacionadas com as RUP "tenham 
uma abordagem transversal dos 
vários Comissários Europeus e 
respectivas DG's, assegurando 
o envolvimento com as Regiões 
numa estratégia de desenvolvi-
mento económico sustentável.


