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A necessidade de uma 

Agenda Alternativa
 

Elisa Ferreira

 

Sejamos claros: a Zona 
Euro atravessa a sua 
maior crise desde que foi 

criada e dada a importância do 
Euro no contexto da União Euro-
peia, há fortes dúvidas que esta 
pudesse sobreviver a um fracas-
so da sua moeda.
Até agora, temos andado a “na-
vegar à vista”; sem qualquer 
capacidade de antecipação nem 
uma visão de longo prazo, as 
respostas da União Europeia vão 
surgindo à medida que os pro-
blemas se tornam insolúveis. 
Os exemplos multiplicam-se: foi 
assim com a regulação dos mer-
cados financeiros que só ganhou 
forma depois da crise ter derru-
bado empregos e empresas; foi 
assim com o Fundo Europeu de 
Estabilização Financeira que só 
surgiu quando a Grécia estava 
em ruptura iminente ameaçando 
arrastar na queda o Euro; e assim 
continuaremos até que o desem-
prego, a desilusão dos mais quali-
ficados, a venda das ilhas e praias 
gregas a privados ou a dominação 
da Alemanha sobre a agenda po-
lítica Europeia despolotem algu-
ma onda incontrolável de revolta 
cujos resultados não saibamos ou 
possamos controlar. 
Esta aparente apatia que leva 
a Europa a reagir mais do que a 
agir, decorre directamente da 
lógica liberal que se instalou na 
maioria dos países europeus, no 
Parlamento Europeu e na Co-
missão, sendo igualmente ver-
dade que os perfis específicos 

quer de Durão Barroso quer de 
Herman van Rompuy contri-
buem para que, cada vez mais, a 
vontade dos estados mais fortes 
se sobreponha ao método comu-
nitário. Teremos de reconhecer, 
no entanto, que as forças de 
esquerda (de inspiração social 
democrata no sentido europeu) 
tiveram uma enorme dificuldade 
em apresentar uma agenda al-
ternativa sólida e convincente.
Hoje a situação é tão grave que 
urge construir detalhada e pro-
fissionalmente uma agenda al-
ternativa à “não agenda” domi-
nante. E o ponto de partida terá 
de ser o do diagnóstico sobre as 
origens da actual crise. Citando 
Maria João Rodrigues, a diferen-
ça fundamental reside no facto 
de a ideologia liberal caracteri-
zar a actual crise como uma cri-
se “na zona Euro”; pessoalmente 
concordo com ela ao considerar 
que se trata da “crise da zona 
Euro”. Na primeira versão, a ori-
gem da crise está na insuficiente 
disciplina fiscal dos países peri-
féricos, a sanar por via de paco-
tes de austeridade; no caso de 
insucesso, haverá que admitir a 
falência desses países, contendo 
o mais possível o seu contágio; 
na segunda versão, a disciplina 
fiscal é igualmente necessária, 
mas importa reconhecer que já 
antes da crise as divergências no 
crescimento e emprego entre os 
países da zona Euro eram cres-
centes, que eram alimentadas 
em grande parte pelas políticas 
comuns e que uma falência de 
um país da zona Euro é algo dra-
mático a evitar a todo o custo.
Vistas as coisas por este ângulo, 
há uma série de elementos con-
cretos a introduzir na agenda po-
lítica; seleccionarei três blocos:
- À zona Euro faltam elementos: 
um deles é a criação de um Fun-
do Monetário Europeu distinto 
do actual FEEF na dimensão, no 

carácter (comunitário e não “in-
tergovernamental”) e nos instru-
mentos. A criação de Eurobonds 
(euro-obrigações) seria outra 
peça fundamental permitindo 
à União emitir títulos conjuntos 
de dívida soberana. A revisão em 
curso do Pacto de Estabilidade 
e Crescimento, o pacote da Go-
vernação Económica (de que sou 
uma das relatoras) é uma peça 
crítica para que a disciplina fiscal 
seja mais inteligente e credível.
- Os instrumentos de coesão dos 
anos oitenta são insuficientes no 
século XXI: há que transformar a 
“Estratégia 2020” num eixo cen-
tral da nova política de coesão; há 
que tomar consciência de que as 
mesmas políticas (comercial ex-
terna, cambial, ou o alargamen-
to) impactam diferentemente os 
distintos países; há que reabrir o 
debate sobre a dimensão do orça-
mento europeu e estudar novas 
fontes de recursos, em particu-
lar, a viabilidade de um Imposto 
sobre as Transacções Financeiras 
a nível europeu.
- Há que retirar consequências 
da manifesta (e persistente) 
incapacidade de crescer e gerar 
emprego da zona Euro. Na era 
da globalização há que ter uma 
agenda económica externa da 
União distinta da de certos paí-
ses e actores económicos (im-
portadores, nomeadamente); 
há que regular eficazmente os 
mercados financeiros e garantir 
que servem a economia real e as 
empresas; há que redinamizar a 
agenda de investimento produ-
tivo, seja reforçando o papel do 
Banco Europeu de Investimento 
seja lançando os “project bonds” 
de que se fala.
Em tempos de crise, há que cons-
truir de forma clara a agenda 
para o pós crise e, cada vez mais, 
uma presença socialista forte é 
necessária, neste momento, na 
construção dessa agenda.

AprEndEr 
Com A vidA
 

António Correia 
de Campos
 

Alguma coisa aprendemos sobre os mercados da dívi-
da soberana, nestes meses de constante passagem 
pelos jornais para acompanhar a avaliação do risco 

do crédito sobre nós. 
Assim, vamos aprendendo que nem sempre a cotação do risco 
(feita por um agregado de transacções intermediadas por duas 
grandes agências) corresponde à percepção real dos credores. 
Prova-o o diferencial entre os leilões e as emissões a cargo 
de grupos ou sindicatos de bancos; a diferença entre acorrer 
a uma emissão primária, onde acorrem privados ou grupos de 
gestores de fundos e intervir no mercado secundário, o que 
passou a ser consentido ao BCE depois de Maio de 2010, o que 
pode fazer a diferença no curto prazo, evitando a aceleração 
na subida do risco de algumas dívidas. Também ficámos a sa-
ber que as cotações não dependem só de nós, mas dos outros, 
nomeadamente no melhor ou pior uso alternativo dos capitais 
internacionais circulantes: grandes perdas no mercado mone-
tário podem levar os compradores a desfazerem-se de alguns 
activos de fácil venda, desinteressando-os da nossa dívida e 
levando-a a subir o risco, até que as subidas do prémio de risco 
os voltem a interessar. E claro que já sabíamos que os ganhos 
especulativos se fazem ao dia ou à parte do dia, jogando os 
verdadeiros especuladores nos dentes de serra das cotações.
Aprendemos também que as cotações, sendo sensíveis ao ris-
co político, podem ser muito influenciadas pela estabilidade 
política interna, pelas perspectivas de mudança de governo, 
ou pela instabilidade social, sempre mais imprevisível que a 
política. Aprendemos ainda que os mercados não têm sempre 
um comportamento pré-determinado e que a queda no abis-
mo (FMI, falência, saída do Euro) pode ser evitada trocando 
as voltas à crise fazendo intervir novos actores, neste caso 
novos credores. E ficámos a saber que aceitar a almofada 
do FMI tem espinhos quase tão agudos, em termos de juros, 
como os do mercado, sem que minimamente influencie este.
Também aprendemos a conhecer o valor da palavra. Estamos 
a tornar-nos peritos do “timing” declaratório e vítimas das 
declarações irreflectidas de alguns importantes decisores. E 
a desejar que falem de nós o menos possível, dado que cada 
vez que o fazem a nossa dívida aumenta de custo.
E a interrogarmo-nos sobre se as culpas maiores serão nos-
sas: gastadores irresponsáveis, trabalhadores pouco afinca-
dos, fruidores do lazer e do sol, cigarras constantemente a 
cantar; ou se não nos querem transformar em vítimas de uma 
falácia ecológica que nos condena irremediavelmente a pá-
rias do desenvolvimento.
Também há aqueles que avisaram desde há anos e outros que 
dizem que o fizeram. Sem que o tivéssemos notado, tal era 
o deserto onde pregavam. Quando, no Verão de 2008, o FMI 
afirmava que “o pior já teria passado”, deveríamos ter cerra-
do logo os cordões à bolsa, ou abri-los para salvar o sistema 
bancário, o emprego e as famílias? E não foi essa operação 
de salvamento que afinal fez disparar o nosso défice, agora 
sujeito a dieta austera? 
Ver-se-á que fazemos o que devíamos, apesar dos que na su-
bida gastam energias a puxarem-nos para trás.



A EuropA 
E o mundo 
Em rEspostA 
à CrisE AlimEntAr
 

Capoulas 
santos

 

Segundo a FAO, os preços dos bens alimenta-
res atingiram um nível histórico em Janeiro de 
2011, seguindo uma tendência ascendente que 

deverá persistir no futuro. A França, que assume a 
presidência do G20, lançou um alerta para o risco real 
de crise alimentar mundial, num momento em que as 
chuvas torrenciais comprometem o aprovisionamento 
da África austral e a seca ameaça a próxima colhei-
ta de trigo na China. Ainda, em 2010/2011 o preço 
dos cereais sofreu um agravamento substancial na 
sequência das restrições à exportação decididas por 
países como a Rússia depois dos incêndios de grandes 
dimensões que atingiram aquele país. 
Apontam-se vários aspectos que têm vindo a acen-
tuar-se ao longo dos últimos tempos, que, de forma 
conjugada, podem vir a determinar a dinâmica global 
de procura e oferta de produtos alimentares. O cres-
cimento da procura na sequência do aumento do poder 
de compra nos países emergentes, as contingências 
da oferta decorrentes da sobreexposição da agricul-
tura a calamidades naturais acentuadas pelos efeitos 
das alterações climáticas, a manipulação dos preços 
das matérias primas nos mercados financeiros inter-
nacionais, a forte dependência energética da produ-
ção agrícola paralelamente à subida dos preços do 
petróleo.   
Uma resposta a estes desafios tem necessariamente 
que passar por uma acção coordenada a nível inter-
nacional no sentido de promover maior transparência 
dos stocks existentes, a regulação das transacções 
de matérias primas agrícolas nos mercados finan-
ceiros adequada à especificidade da actividade agrí-
cola e a promoção da investigação e da inovação na 
agricultura. 
A Europa enquanto grande produtor, grande consumi-
dor e grande exportador de produtos alimentares tem 
uma palavra a dizer na prevenção da possível catástro-
fe que se avizinha. A resposta europeia pode ser dada 
em três planos: no âmbito da Política Agrícola Comum, 
designadamente através da introdução de instrumen-
tos de gestão de riscos que protejam os produtores 
da volatilidade dos preços; nos programas de coope-
ração para o desenvolvimento, dar prioridade ao apoio 
a acções concretas que visem aumentar a produção 
agrícola nos países em vias de desenvolvimento; no 
plano internacional, assumir uma posição articulada 
com os outros parceiros para promover, além de uma 
nova regulação dos mercados financeiros, o estabele-
cimento de regras que impeçam medidas unilaterais 
que interrompam abruptamente os fluxos comerciais 
de bens alimentares de primeira necessidade.

A uE dEvE ApoiAr As ForçAs 
dEmoCrátiCAs nA tunísiA E no 
Egipto
 

Ana gomes

As revoltas populares na Tunísia e no 
Egipto revelam a ânsia das respectivas 
populações por liberdade, democracia e 

oportunidades para todos,  demonstrando que 
estas aspirações são realmente universais e 
não são incompatíveis com a religião islâmica, 
ao contrário do que querem  fazer crer aqueles 
que brandem como inevitável um ‘confronto de 
civilizações’ entre cristãos e muçulmanos. 
Apesar da feroz repressão política em ambos os 
países, quem sentia que já nada tinha a perder, 
a não ser o medo, perdeu-o: saiu à rua, gritou, 
manifestou-se, arriscando a vida (e mais de 300 
manifestantes foram assassinados no Egipto), 
mas persistiu e conseguiu fazer cair os regimes 
corruptos e autocráticos de Ben Ali e Muba-
rak, há décadas no poder. A Tunísia foi a faísca, 

o Egipto é a explosão que já  irradia em todo o 
mundo muçulmano, em sociedades com idên-
ticas reivindicações por liberdade, democracia, 
justiça social e oportunidades económicas para 
todos.    
Agora, uma das tarefas prioritárias para a UE 
será, sem dúvida, dar apoio à realização de elei-
ções livres na Tunísia e no Egipto. Importa tam-
bém ter em conta que democracia implica incluir 
no processo de transição e no diálogo todas as  
organizações representativas - como a “Irman-
dade Muçulmana”, no Egipto, obrigando as for-
ças mais radicais a jogar o jogo democrático.
Os desenvolvimentos na Tunísia e no Egipto pro-
vam, como eu sempre disse, que  a democracia 
não se impõe à bomba, nem do exterior, ao con-
trário do que sustentavam os neo-conservado-
res  ao defender a trágica invasão do Iraque por 
Bush. A democracia tem de ser desejada e im-
plantada por cada povo e só pode ser construída 
por dentro. Em todo o processo as forças demo-
cráticas do exterior podem ajudar e  devem aju-
dar - mas ninguém pode substituir os próprios 
povos na deposição dos tiranos e na condução do 
processo democrático. 
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Aprovado 
relatório 
de Ana gomes 
sobre a Acordo 
Quadro uE-líbia 
 
A recomendação ao Conselho  redigida pela eu-
rodeputada socialista Ana Gomes sobre as nego-
ciações para o Acordo-Quadro UE-Líbia foi apro-
vada pelo PE, em Janeiro. O Parlamento apoia o 
aprofundar de relações com este país, que é es-
tratégico na gestão de fluxos migratórios, detém 
importantes recursos energéticos e mantém já 
intensas relações com alguns Estados-Membros 
da UE . Mas o PE  impõe condições respeitantes 
a valores fundamentais e interesses europeus. 
“Não podemos esquecer que a Líbia é governa-
da por um regime ditatorial, com um historial 
de graves violações dos direitos humanos. Este 
acordo só poderá ter o consentimento do PE, em 

conformidade com o Tratado de Lisboa, se forem 
respeitadas certas condições nomeadamente no 
que diz respeito à protecção de migrantes e refu-
giados”, explica Ana Gomes. A recomendação ins-
ta a Líbia a permitir que o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados volte a operar 
no país, com um mandato alargado. Ana Gomes 
afirma peremptoriamente: “Sem ACNUR, não há 
acordo”. “A Líbia deve também ratificar a Conven-
ção dos Refugiados das Nações Unidas de 1951. 
E qualquer acordo de readmissão entre a UE e a 
Líbia deve excluir todos aqueles que se declarem 
como requerentes de asilo, refugiados ou pessoas 
que necessitem de protecção internacional e deve 
ser aplicado em total conformidade com o princí-
pio de ‘non-refoulement’”, defende a Deputada. O 
relatório cobre ainda variadas outras áreas, ape-
lando a que a Líbia assine uma moratória contra 
a pena de morte e adira ao Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional, recomendando o 
reforço da cooperação europeia no sector da saú-
de, apelando à facilitação de vistos de trabalho e 
recomendando a abertura de uma Delegação da 
UE em Tripoli. 



CimEirA dE 
CAnCún: mAis um 
pEQuEno pAsso

 

Edite Estrela

 

O contexto não era favorável. A crise económica 
internacional, a incerteza político-legislati-
va nos EUA e o impasse nas negociações que 

marcou a Conferência de Copenhaga, não favorecia, à 
partida, um resultado ambicioso. Apesar dessas e dou-
tras dificuldades, a Conferência sobre Aliterações Cli-
máticas, que teve lugar em Cancún, no México, entre 
29 de Novembro e 10 de Dezembro, permitiu restaurar 
a confiança no processo multilateral sobre alterações 
climáticas e revigorar as negociações internacionais. 
Os textos de compromisso apresentados pela presi-
dência mexicana, que foram aceites pelos cerca de 
190 países representados em Cancún, à excepção da 
Bolívia, não fixaram objectivos vinculativos de redução 
das emissões de gases com efeito estufa, mas, mesmo 
assim, representam um avanço significativo: criam um 
Fundo Verde Climático, de 100 mil milhões de dólares 
anuais (76 mil milhões de euros) a partir de 2020, para 
apoiar a adaptação às alterações climáticas nos países 
em desenvolvimento, e estabelecem um limite de dois 
graus centígrados para o aumento da temperatura mé-
dia global até ao final do século. Para além disso, os 
países admitem rever esta meta para 1,5 graus centí-
grados e comprometem-se a concluir o trabalho sobre 
o prolongamento do Protocolo de Quioto, o que pode 
parecer pouco, mas não é. São intenções que transmi-
tem confiança aos cidadãos e dão sinais muito positivos 
para o exterior. Por outro lado, os países em desenvolvi-
mento comprometem-se a adoptar “acções nacionais”, 
apoiadas internacionalmente, para controlar as suas 
emissões até 2020. 
A União Europeia deu provas de determinação e lide-
rança política e reafirmou o seu inquestionável apoio 
às Nações Unidas enquanto fórum privilegiado para as 
negociações de um acordo internacional sobre altera-
ções climáticas. 
A Europa pode e deve fazer mais, pode e deve ser mais 
exigente. A União Europeia deve continuar a liderar o 
combate às alterações climáticas, manter a ambição 
de que já deu provas e avaliar se será do seu próprio 
interesse prosseguir um objectivo de redução de emis-
sões superior a 20%, tendo em vista os objectivos da 
Estratégia UE 2020, a criação de empregos “verdes” e o 
crescimento económico. 
As alterações climáticas não devem ser encaradas 
numa perspectiva meramente ambiental. É preciso 
uma nova abordagem que tenha em conta as suas con-
sequências na segurança, na recuperação económica, 
na imigração, no combate ao terrorismo. E também não 
esquecer que as alterações climáticas exigem o contri-
buto da ciência, das tecnologias e da economia.
Os resultados de Cancún permitem prosseguir a defi-
nição do pós-2012, mas há ainda um longo caminho a 
percorrer no sentido de se alcançar um acordo inter-
nacional juridicamente vinculativo este ano em Durban, 
na África do Sul. Esta será a grande oportunidade para 
se obter um acordo global em tempo útil. 

O Deputado Correia de Campos 
apresentou recentemente aos 
Deputados da Comissão do Mer-
cado Interno e da Protecção dos 
Consumidores do Parlamento 
Europeu as suas propostas para 
colocar os cidadãos no centro da 
construção do Mercado Único 
Europeu. As medidas apresen-
tadas por Correia de Campos 
constam do Relatório sobre “Um 
mercado único para os euro-
peus” que faz um retrato crítico 
da actual situação. O eurodepu-
tado socialista considera que os 
esforços para realizar o merca-
do único têm estado muito con-
centrados no mercado e na sua 
organização, e muito pouco nas 
preocupações e nos direitos dos 
cidadãos, dos trabalhadores e 
dos consumidores. 
O Deputado propõe reforçar a 
componente social através da 
introdução da chamada “cláu-
sula social horizontal” em toda 
a legislação relativa ao merca-
do único devendo a Comissão 
Europeia realizar uma profunda 
avaliação de impacte social ao 
elaborar a legislação relativa ao 

mercado único. O relator parla-
mentar defende igualmente a 
aprovação de uma directiva-qua-
dro sobre os serviços de interes-
se económico geral e de um regu-
lamento sobre o reconhecimento 
de qualificações profissionais, a 
melhoria da mobilidade dos re-
cursos humanos e a igualdade de 
acesso e de oportunidades para 
os cidadãos. Muito importante é 
também garantir a transferibili-
dade dos fundos de pensões dos 
trabalhadores móveis.
Com o objectivo de reforçar os 
direitos dos consumidores, Cor-

reia de Campos propõe 
uma regulação eficaz da 
supervisão do mercado e 
da segurança dos produtos. 
Defende ainda a necessi-
dade de melhorar o aces-
so aos serviços bancários 
básicos e a criação de um 
mercado único e integrado 
de crédito hipotecário  para 
evitar a repetição de bo-
lhas especulativas. O De-
putado insta a UE a aplicar, 
de forma rápida e eficaz, 
uma política de comércio 

electrónico e a aprovar um plano 
de acção contra a contrafacção 
e a pirataria.
Outra proposta fundamental 
para garantir a realização de um 
mercado único reforçado assen-
ta na criação de uma rede tran-
seuropeia adequada de trans-
portes e de energia, financiada 
pela UE, como forma de inclusão 
social e territorial dos cidadãos 
europeus e das economias euro-
peias. O Relatório será aprovado 
em sede de Comissão parlamen-
tar em Março e subirá a plenário 
em Abril.  

pE dá luz verde ao 
tratado de Comércio 
com a Coreia do sul

 

Correia de Campos insta 
uE a colocar preocupações 
dos cidadãos no centro do 

mercado único   
    

O acordo de comércio livre (ACL) 
entre a União Europeia e a Coreia 
do Sul recebeu recentemente luz 
verde do Parlamento Europeu, 
com o voto favorável Comissão 
de Comércio Internacional, de 
que é presidente o deputado Vi-
tal Moreira, confirmado depois 
no plenário.
Trata-se do primeiro acordo de 
comércio livre assinado pela 
União na vigência do Tratado de 
Lisboa e vem estabelecer um 
novo padrão para este tipo de 
acordos internacionais, tanto 
pelo seu âmbito como pela sua 
ambição.
O acordo visa eliminar nos pró-
ximos cinco anos cerca de 98% 
dos direitos aduaneiros e outras 
taxas e barreiras comerciais até 
aqui previstas para produtos ma-
nufacturados, produtos agríco-
las e serviços. O acordo elimina 
também barreiras não pautais, 
nomeadamente padrões regula-
tórios. O acordo estabelece ainda 

regras em matérias como acesso 
ao mercado de compras públicas 
e direitos de propriedade intelec-
tual. Finalmente, o acordo impõe 
o respeito de direitos laborais e 
padrões ambientais. Com o acor-
do estima-se que as trocas co-
merciais entre a União e a Coreia 
do Sul dupliquem a médio prazo. 
O Tratado abre às exportações 
europeias um novo mercado em 
rápido crescimento. Embora 
também abra o mercado europeu 
aos produtos coreanos, o acordo 
permite que a UE tire partido das 

suas vantagens 
competitivas na 
agricultura, nos 
serviços e em 
vários sectores 
industriais.
O ACL é acom-
panhado pelo 
Regulamento de 
Salvaguarda que 
foi aprovado pelo 
Parlamento Euro-

peu em finais de 2010. Este regula-
mento permitirá à União suspender 
as reduções de direitos aduaneiros 
ou mesmo repor esses direitos 
caso se verifiquem fluxos excessi-
vos de importação de produtos sul-
coreanos que causem ou possam 
causar prejuízos significativos aos 
produtores europeus.
Para Vital Moreira, o Tratado é 
“globalmente positivo para am-
bas as partes, sendo especial-
mente importante para fomen-
tar o crescimento e o emprego 
na Europa.
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Eurodeputados socialistas 
realizam Jornadas 

parlamentares nos Açores 
   

Os eurodeputados socialistas 
portugueses organizaram as suas 
Jornadas Parlamentares nos Aço-
res nos dias 10 e 11 de Dezembro. 
Os Deputados Socialistas no Par-
lamento Europeu destacaram um 
conjunto de projectos de “grande 
mérito e qualidade” no arquipéla-
go, no plano da inovação, empre-
endedorismo e novas tecnologias 
que “correspondem à estratégia 
da Europa”. 
“Há uma estratégia nos Açores já 
muito clara a ser definida, que in-
clui também a valorização do mar, 
o aproveitamento das tecnologias 
ao nível espacial, a investigação 
aplicada com forte ligação aos in-
teresses das empresas da Região. 
Encontrámos também pessoas 
altamente credenciadas com for-
mação específica do mais alto ní-
vel que trabalham em projectos de 
grande qualidade em qualquer par-
te do mundo”, considera a Delega-
ção Socialista Portuguesa no PE. 
Agricultura, pescas, ciência e ino-

vação tecnológica, emprego e co-
esão económica e social foram os 
assuntos centrais das Jornadas 
Parlamentares decorreram em 
Ponta Delgada, dedicadas ao tema 
“Açores, um trunfo para a Europa 
– Os desafios e as oportunidades”. 
As Jornadas incluiram reuniões 
com o Presidente do Governo 
Regional, vários responsáveis 
governamentais, encontros com 

organizações de vários sectores 
de actividade e visitas a vários 
projetos em curso. Pretendeu-se 
mostrar o que de melhor se faz 
na Região naquelas áreas, os de-
safios que os Açores enfrentam e 
o contributo que podem dar para 
desenvolver e reforçar a coesão 
económica e social entre Esta-
dos-Membros, regiões e cidadãos 
da UE.

os dEsAFios dA 
EuropA ExigEm 
umA polítiCA dE 
CoEsão FortE
 

luís paulo Alves

 A Politica de Coesão é a politica chave, para o fu-

turo do Projecto Europeu. A construção de um 

espaço comum, com um mercado interno, uma 

moeda própria, exige, para poder funcionar, um determi-

nado nível de convergência dos seus estados membros e 

das suas politicas. As divergências actuais de competiti-

vidade, as assimetrias de desenvolvimento e de condição 

financeira conduziram inevitavelmente à fragilização do 

espaço europeu e à crise que afecta a zona euro.  

É decisiva portanto uma politica de coesão forte e finan-

ceiramente bem dotada, não renacionalizada, orientada 

para os resultados, que estimule o potencial de desenvol-

vimento das regiões europeias, promovendo a sua conver-

gência. Uma politica que não abandonando o seu carác-

ter solidário, seja mais eficiente e mais eficaz e portanto 

mais coordenada com os desafios internos e externos que 

a União enfrenta. Uma politica centrada no ajustamento 

estrutural das regiões menos favorecidas, procurando ex-

plorar o potencial de desenvolvimento de todas as regiões 

da Europa. Não se trata de promover uma politica de ca-

rácter assistencialista, mas de uma politica que concilie 

solidariedade e equidade na afectação de recursos, com 

competitividade e eficiência na sua aplicação, alinhando 

com a estratégia de desenvolvimento da União - UE 2020. 

Devemos definir quadros estratégicos comuns às várias 

politicas com impacto territorial, construindo estratégias 

diferenciadas pela enorme diversidade territorial da União 

e estabelecendo verdadeiros pactos entre a Comissão, os 

Estados Membros e as Regiões, numa verdadeira articula-

ção orientada para alavancar os activos e mitigar os cons-

trangimentos específicos de cada território. É essencial 

para isso aumentar a flexibilidade na configuração e na 

aplicação da politica de coesão no terreno, operacionali-

zando plenamente o principio da subsidiariedade. Só assim 

compatibilizaremos o crescimento económico essencial à 

União, com o aumento da convergência das suas regiões, 

fundamental para a sua existência e para o sucesso do 

Projecto Europeu. 

NOta dO EdItOR

Neste número não se dá apenas conta do que 
fazem os Deputados Europeus eleitos pelo 
PS, mas sobretudo o que pensam sobre temas 
que têm a ver com o nosso lugar na Europa e 
no Mundo. Elisa Ferreira propõe-nos uma al-
ternativa económica consistente e resiliente à 
agenda financeira europeia com que temos sido 
fustigados. 
Luís Capoulas Santos reflecte sobre a crise ali-
mentar mundial que dá sinais de se aproximar, 
pelos indicadores de subida de preços em boa 
parte ligados a colheitas desastrosas, associa-
das a alterações climáticas. As quais são tam-
bém analisadas por Edite Estrela na sequên-
cia da conferência de Cancun em Dezembro 
passado, onde a União se continuou a afirmar 
com uma agenda consistente e de progresso, 
tornando o clima político mais optimista que no 
pós-Copenhague (2009). 
Vital Moreira explica como uma medida que 
aparentemente pode prejudicar a “fortaleza 
Europa”, o abatimento das barreiras alfande-
gárias com a Coreia do Sul, afinal vai abrir um 
novo mercado de elevado crescimento às ex-
portações europeias. (Não será por acaso que a 
classe média alta da China está a preferir car-
ros fabricados na Europa às viaturas da mesma 
marca fabricadas na China, criando um sério 
problema logístico ao transporte marítimo de 

automóveis ainda fortemente condicionado 
pelo anterior fluxo de sentido contrário). 
Com salvaguardas para volumes “excessivos” 
de importação de produtos sul-coreanos que 
possam causar prejuízos aos produtores euro-
peus. Ana Gomes refere o seu relatório sobre o 
Acordo-Quadro UE-Líbia e manifesta convicção 
no apoio às forças democráticas na Tunísia e no 
Egipto. Luís Paulo Alves explica-nos a impor-
tância de uma política de coesão territorial que 
atenue, de forma sustentada, diferenças do 
acaso geográfico e relata-nos também o modo 
como decorreram as jornadas parlamentares 
dos Açores em Dezembro passado. Finalmen-
te, o autor destas linhas, não só faz o ponto do 
progresso do relatório sobre o Acto do Merca-
do Único, na parte a seu cargo, como ainda, em 
tom de crónica, analisa este inverno de descon-
tentamento e de ansiedade com sinais mistos e 
alternados de abandono e apoio da Europa em 
relação ao nosso País, no que respeita à supe-
ração da actual crise da dívida e do défice
Como se vê, uma variedade de preocupações. 
Os textos são em geral de fácil leitura e sinali-
zam o que por aqui ocorre e nos toca. Sabemos 
que haverá sempre quem os leia e critique. Com 
as suas reacções todos aprenderemos.

António Correia de Campos


