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A Política na Economia 

Elisa Ferreira

Tem sido nossa convicção co-
lectiva que as opções políti-
cas determinam as escolhas 

em matéria económica. Ao invés de 
alguns outros temas essenciais ao 
funcionamento das democracias, 
as questões económicas – do mo-
delo geral ao detalhe das opções 
quotidianas – figuram mesmo no 
centro do combate político e das 
linhas fracturantes entre partidos. 
Progressivamente, e sobretudo 
na última década, esta hierarquia 
alterou-se. Aquilo a que se con-
vencionou chamar globalização 
inundou-nos de importações arra-
sadoras, deu novo sentido à ideia 
de emigração, potenciou um de-
sequilíbrio inédito entre a riqueza 
gerada e distribuída nos mercados 

financeiros por comparação com a 
que pertence à “economia real” (a 
das empresas e empregos), gerou 
realidades que vieram alterar os 
conceitos de ambiente e clima, di-
reitos humanos ou risco... Nada dis-
to foi decidido politicamente, nem 
votado nem democraticamente 
sufragado.
Temos vivido em Portugal, tal 
como em muitos países da UE 
(sobretudo os menos poderosos), 
convencidos de dois factos: primei-
ro, que a nossa integração no maior 
bloco comercial e financeiro do 
mundo – a UE – faria desse o nos-
so principal espaço de referência, 

assim nos conferindo algum grau 
de protecção face ao exterior; se-
gundo, e de forma complementar, 
que a UE, enquanto projecto polí-
tico que é, utilizaria o seu peso re-
lativo quer para afirmar e expandir 
no contexto global os seus valores 
(democracia política e económica, 
respeito pelos direitos humanos 
ou regras mínimas de respeito am-
biental) quer para os salvaguardar 
determinadamente no contexto 
interno.
Enganámo-nos! O grande projecto 
político que é a UE – emulado e 
justamente admirado por grande 
parte do 

A crise política surgiu na pior altura: em vésperas de um Conselho 
Europeu decisivo para o futuro da zona euro e muito em especial 
para Portugal. As oposições coligaram-se, não para construir 

uma proposta alternativa, mas tão-só para destruir o PEC negociado 
com a CE e o BCE e apoiado pelo Conselho. O que é incompreensível, 
uma vez que todos os Estados-membros vão ter de apresentar o res-
pectivo PEC até Abril. Ou seja, não há forma de este ou outro governo 
evitar este ou outro PEC, com estas ou idênticas medidas de austerida-
de, uma vez que Portugal tem de reduzir o défice orçamental para 3% 
do PIB em 2012 e para 2% em 2013. A contradição é tanto mais evi-
dente, quando o líder do PSD se apressou a reiterar, em Bruxelas, o seu 
compromisso de consolidação das contas públicas de acordo com as 
metas traçadas pelo actual governo. Ou seja, da rejeição do PEC passou 
para a defesa de um PEC mais “robusto”, com aumento de impostos, 
designadamente, do IVA. 
Já toda a gente percebeu que o PSD se recusou a discutir o conteúdo 
do PEC e se agarrou a questões de forma, porque o seu verdadeiro ob-
jectivo era derrubar o governo, invocando um falso pretexto por falta de 
coragem para apresentar uma moção de censura.
O governo quis negociar, o PSD não. O governo e os anteriores Presiden-
tes da República apelaram ao diálogo, ao consenso e ao bom senso, mas 
do outro lado, os possíveis interlocutores tiveram o mau gosto de fazer 
ouvidos de mercador.
As instituições europeias foram apanhadas de surpresa e reagiram, su-
blinhando que o PEC é indispensável para Portugal se poder financiar 
no mercado. José Sócrates foi, aliás, recebido pelos seus pares do Con-
selho Europeu com genuínas manifestações de apreço e solidariedade, 
enquanto os que chumbaram o PEC eram severamente criticados.  
O Secretário-Geral da OCDE alinhou pelo mesmo diapasão, conside-
rando “uma tragédia o que está a acontecer, porque Portugal estava 
a fazer o que tinha de ser feito”. E também Durão Barroso lamentou 
o sucedido e sublinhou que Portugal tem de se comprometer com as 
metas de redução do défice orçamental.
Basta ler os jornais nacionais e estrangeiros para se ter uma noção das 
graves consequências da rejeição do PEC. Os juros da dívida subiram de 
imediato para novos máximos; a Bolsa de Lisboa caiu; o euro desvalori-
zou; o Conselho adiou a decisão sobre o fundo de apoio, etc.
O mais grave é que os portugueses, por causa da irresponsabilidade e 
ânsia de poder de uns quantos, vão pagar uma pesada factura. Ainda a 
procissão vai no adro e já as agências de notação cortaram o “rating” de 
Portugal em dois níveis, o que significa maiores dificuldades de finan-
ciamento e a juros insuportáveis. 
Havendo eleições, o país vai ficar expectante e paralisado, perdendo o 
tempo precioso de que não dispõe, gastando na campanha eleitoral as 
energias necessárias à recuperação da crise, em suma, não criando ri-
queza e gastando inutilmente muitos milhões.
E agora? Agora, o recurso à ajuda externa, que o Primeiro-ministro José 
Sócrates tudo fez para evitar, pode ser necessário. Ora, a receita do FMI 
será mais amarga que o rejeitado PEC. Não há muitas variantes, como 
se viu na Grécia e na Irlanda: reduções salariais, inclusive do salário 
mínimo, cortes nos subsídios de férias e de Natal, despedimentos na 
função pública, aumento do tempo da reforma, aumento de impostos, 
subida da inflação, etc. Diminuir a despesa e aumentar a receita não é 
equação fácil no actual contexto. Pode ser ou não feita com sensibilida-
de social. O que parece certo é que, por causa dos partidos da oposição, 
os portugueses vão ser sujeitos a mais dificuldades que deveriam ter 
sido evitadas.

Vencer a coligação negativa 

Correia de Campos

A Assembleia da República, 
sem novidade e em im-
pressionante coligação 

negativa, acabou por recusar o 
PEC e o Governo foi a Bruxelas 
de mãos atadas. Numa imagem 
que só tem de feliz o facto de re-
sumir na perfeição o que se está 
a passar connosco, Teresa de 
Sousa comentou que nos lança-
ram uma bóia e que nós a ignorá-
mos, preferindo afundarmo-nos 
suicidariamente. É um episódio 
ao gosto da nossa melhor tra-
dição trágico-marítima. Quem 
nos atirou a bóia, por certo com 

alguma estupefacção, tem agora 
em mãos um náufrago para rea-
nimar, quando a 11 de Março, se-
manas antes, tinha um doente já 
diagnosticado, com terapêutica 
definida e já com sinais de conva-
lescença. De um esforçado opti-
mismo, passamos, num piscar de 
olhos, ao pessimismo puro e duro.
O “Financial Times” escreveu 
(24.03.11) com a clareza que 
se lhe reconhece que, durante o 
último ano, o primeiro-ministro 
português “batalhou incessan-
temente” na cena internacional 
para convencer os mercados e os 
parceiros da UE de que o nosso 
País não necessitaria de seguir 
os passos da Grécia e da Irlanda. 
No final, foi a nível doméstico que 
tudo se precipitou. A crise políti-
ca cria incerteza quanto à forma 
como Portugal vai realizar as 
medidas de redução do défice, e 
vai empurrar o país para a ajuda 
financeira da UE e do FMI, con-
clui o FT.

Do vertiginoso dia 23 de Março 
podemos reter imagens que vão 
com certeza perdurar. Destaque-
se o gesto de coragem do líder 
parlamentar do PS, Francisco As-
sis, no elogio ao Governo e à qua-
lidade e personalidade de José 
Sócrates, mas também a atitude 
do primeiro-ministro que sai de 
cabeça levantada, olhando bem 
de frente, com ideias claras que 
mostram que está pronto para a 
batalha eleitoral que se avizinha. 
Dos nossos adversários apenas 
resultam os tons sépia da agres-
sividade, do esgar de ambição e 
do vazio de ideias, com propostas 
de soma nula.
Do lado do Presidente, em vez de 
um sinal de conforto, houve o si-
lêncio de uma nota circunstancial 
no sítio da Presidência. Temos de 
nos habituar a esta forma de co-
municação distante, fugindo ao 
diálogo e ao confronto. Se assim 
continuarmos, o país ficará cada 
vez mais 
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mundo – deixou-se influenciar (e 
abalar) pelas pressões geradas na 
globalização, de forma aliás bem 
maior do que seria desejável para 
os interesses individuais de alguns 
dos seus agentes económicos e 
para as agendas específicas de 
alguns dos países que o integram. 
É claro que a política não desapa-
receu, mas o certo é que foram as 
opções políticas a adaptar-se aos 
“mercados” (ultra-liberalismo) e 
não os interesses económicos a se-
rem regulados e supervisionados 
em função de objectivos políticos.
A UE é hoje é “um animal” com-
pletamente distinto daquele que 
conhecemos entre os anos 60 e 90: 
para além da competitividade, as di-
mensões de solidariedade e coesão 
que constituíam pedras angulares 
de um projecto em que entusiasti-
camente tantos acreditavam, vira-
ram agora espécies “em extinção”, 

quase só evocadas em discursos e 
escassamente levadas à prática.
Pode a UE prosseguir por este 
novo caminho? Não, sobretudo se 
quiser manter-se como projecto 
político. De facto, a ausência de 
uma visão de médio e longo prazo 
politicamente controlada (nome-
adamente por parte da Comissão 
Europeia) tem vindo a fazer das 
insustentáveis situações geradas 
pelo mero jogo das tais forças de 
mercado o principal motor do pro-
cesso de consolidação europeu. 
Veja-se como foi necessário que 
a Grécia e a Irlanda entrassem 
em falência para que se criasse o 
primeiro mecanismo de solidarie-
dade da Zona Euro, assim como foi 
necessário que os seus problemas 
se agravassem e que outros países 
(Portugal, Espanha, Bélgica, Itália, 
etc.) fossem sendo postos na fila 
para que se decidisse o seu reforço 
e aperfeiçoamento...

Estando em Portugal tudo em 
mudança no momento em que 
escrevo – uma mudança cujos 
contornos só o tempo permitirá 
esclarecer cabalmente –, há duas 
conclusões que ressaltam desde 
já e que podem ser associadas às 
reflexões anteriores: a de que im-
porta tomar consciência de quão 
estreita é a margem de manobra 
efectiva dos governos nacionais (e 
mais ainda enquanto a crise per-
durar), por um lado, e a de que as 
“mudanças políticas” feitas no pre-
sente contexto irão provavelmente 
estreitecer essa escassa margem 
de discricionariedade.
Termino: no momento actual, terá 
a instabilidade política algum im-
pacto mais relevante e inevitável 
do que, paralelamente ao agrava-
mento das condições de financia-
mento da dívida soberana, um es-
magamento adicional das nossas 
já limitadas “escolhas políticas”?

entregue a si próprio, preso às 
suas sombras. O claro apelo de 
Mário Soares, nas vésperas, pa-
rece ter tido um efeito inverso ao 
pretendido. Será necessário reter 
este facto para memória futura.

Até Junho, em plena campanha 
eleitoral, Portugal vai voltar ao 
mercado para solicitar 8,3 mil 
milhões de euros necessários 
ao financiamento público. Não é 
imaginável em que condições ob-
teremos os empréstimos e a ideia 

de que pode ser a juros inferiores 
aos actuais só pode estar neste 
momento - a vida tem destes pa-
radoxos - no optimismo de fábula 
da coligação negativa. Certamen-
te os eleitores saberão acertar as 
contas finais.

ANA GOMes
“A segurança e prosperidade da 
uE depende da democratização 

no sul do Mediterrâneo”

O orçamento 
agrícola 
da uE

Capoulas Santos

A despesa agrícola na União Europeia (UE) é 
financiada por dois fundos que se inscre-
vem no seu orçamento geral: o Fundo Euro-

peu Agrícola de Garantia (FEAGA), que financia as 
ajudas directas aos agricultores e as medidas de 
regulação dos mercados agrícolas, e o Fundo Euro-
peu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
que financia os programas de desenvolvimento 
rural dos Estados-Membros. No seu total, a fatia 
orçamental da agricultura corresponde, em 2011, 
a cerca de 40% do total do orçamento da UE (cerca 
de 57 000 milhões de euros), o que corresponde a 
menos de 0,5% do PIB da UE., devendo, de acordo 
com o Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013, 
decrescer até cerca de 39% em 2013.
O orçamento geral da União Europeia (UE) para 
2012 desenhar-se-á num contexto de crise eco-
nómica e financeira e sob o chapéu da Estratégia 
2020 que preconiza o crescimento inteligente, sus-
tentável e inclusivo de forma a impulsionar siner-
gias entre os financiamentos europeus e nacionais 
e as medidas necessárias para servir o objectivo 
de conciliar a atenuação dos efeitos da crise com o 
prosseguimento do projecto europeu.
O capítulo do orçamento geral da UE onde se inse-
re a rubrica agrícola não deixa de prestar um con-
tributo vital para esta Estratégia, proporcionando 
aos agricultores um quadro estável para planear 
as suas actividades, já que, dada a especificidade 
da agricultura, só desta forma é possível garantir 
a manutenção da actividade e emprego agrícolas 
e a dinamização das economias rurais, tendo em 
conta que 80% da superfície territorial europeia 
corresponde a áreas agrícolas e florestais.
A Comissão Europeia apresentará a 20 de Abril um 
projecto de orçamento geral para 2012, de acordo 
com o Quadro Financeiro Plurianual em vigor, que 
deverá ser negociado e validado até ao final des-
te ano pela autoridade orçamental, de que fazem 
parte o Parlamento Europeu e o Conselho de Mi-
nistros. Relativamente à rubrica agrícola e às des-
pesas variáveis, para além de garantir as ajudas 
directas e os compromissos relativos ao desenvol-
vimento rural, é desejável um enfoque cuidadoso 
sobre a evolução dos mercados agrícolas, para que 
seja possível reagir a tempo útil num contexto em 
que a volatilidade dos preços se tem vindo a mani-
festar com consequências drásticas em diferentes 
sectores. 
Estas são razões mais do que suficientes para que, 
apesar de vivermos tempos de austeridade, o orça-
mento agrícola da UE em 2012 seja dotado não só 
de meios suficientes como também da sua correc-
ta afectação. Contudo, em termos orçamentais, o 
grande desafio que se coloca é a dotação a afectar 
à agricultura no contexto do próximo quadro finan-
ceiro após 2013, cujo debate deverá iniciar-se com 
a apresentação das propostas da Comissão Euro-
peia esperadas em Julho deste ano. 

Ana Gomes segue de perto os úl-
timos desenvolvimentos no Nor-
te de África. Como Relatora do 
PE para a Líbia, visitou o país em 
Novembro e negociou a resolu-
ção recentemente aprovada pelo 
PE sobre a protecção de civis e a 
aplicação das  sanções decreta-
das pelo Conselho de Segurança 
da ONU ao regime de Khadhafi. A 
deputada socialista esteve tam-
bém no Egipto, no dia do referendo 
constitucional. 
O PE apelou à aprovação da resolu-
ção do Conselho de Segurança da 
ONU impondo uma zona de exclu-
são aérea sobre Líbia, com o objec-
tivo de proteger os civis indefesos. 
A ONU tomou finalmente uma de-
cisão histórica e necessária para 
evitar o massacre de civis e ree-
quilibrar o desequilíbrio de forças 
entre os mercenários do coronel 
Kadhafi e os revoltosos com aspi-
rações democráticas. Esperemos 
que o tardar da intervenção não 
tenha por consequência um con-
flito dolorosamente prolongado. 
No Egipto, a 19 de Março, 41% 
dos eleitores votou no referendo 
constitucional. A revolução de  25 
de Janeiro já está a dar frutos, 
disseram-nos todos os egípcios 
orgulhosamente: o povo acre-

dita que agora o seu voto conta 
e afluiu às urnas como nunca, 
mesmo sem observadores para 
verificar a transparência num re-
ferendo organizado em duas se-
manas apenas. Votaram-se nove 
emendas constitucionais: umas 
positivas, outras menos, já que 
restringem quem pode candida-
tar-se a presidência. Fica o cami-
nho aberto para eleições legisla-
tivas já no Outono e presidenciais 
em Dezembro. 
A UE deve agora apoiar os activis-
tas da praça Tharir para ajudar a 
organizar o processo eleitoral e a 
formar e capacitar partidos polí-
ticos democráticos, num período 
de tempo muito curto - demasiado 

curto. Esses activistas enfrentam 
uma coligação de forças conser-
vadoras - os militares no poder, 
restos do aparelho de Mubarak  
e a Irmandade Muçulmana - que 
além de incomparável organiza-
ção, tem  fundos de proveniência 
saudita e nenhuma hesitação em 
usar a cartada religiosa.
Vi um Egipto cheio de incertezas, 
desemprego, insegurança, mas 
também vontade de por em prá-
tica a democracia e de exercer a 
cidadania. E vi liberdade e solida-
riedade, nomeadamente para com 
a acção internacional na Líbia e de 
protesto pela  inacção relativa-
mente ao Iémen, Bahrein e  Ará-
bia Saudita. 

Vencer a Coligação Negativa (cont.) 

A política na economia (cont.) 



O Parlamento Europeu (PE) 
aprovou na sessão plenária de 
Março em Estrasburgo a reso-
lução “Agricultura e Comércio 
Internacional”, da iniciativa 
da Comissão de Agricultu-
ra do PE. A resolução frisa 
a necessidade de coerência 
entre a política agrícola e a 
política comercial externa da 
União, quer no plano das rela-
ções multilaterais (“Ronda de 
Doha” e Organização Mundial 
de Comércio), quer no plano 
das relações regionais, plurila-
terais e bilaterais.
Todavia, da resolução em cau-
sa resulta uma conclusão ab-
solutamente injustificável, 
quando submete inteiramente 
a política comercial da União 
à política agrícola, opondo-se 
a acordos comerciais que de 
algum modo possam afectar 
os interesses agrícolas. Ora, é 
sabido que só a política comer-
cial pode garantir o acesso aos 
mercados externos à nossa 

indústria, aos nossos serviços 
e mesmo à nossa agricultu-
ra, acesso que é essencial ao 
crescimento económico e à 
criação de emprego na União.
Os tratados comerciais são 
feitos de compromissos e con-
cessões recíprocas entre as 
partes no acordo. O que releva 
para a sua avaliação é o resul-
tado final e os ganhos globais 
(e substantivos) que dimanem 
para o desenvolvimento da 
economia e criação de empre-
go. Por isso, não podem excluir 
à partida a agricultura dessa 
equação comercial global.
De igual modo, a exigência de 
equivalência absoluta no que 
respeita a standards laborais, 
sociais e ambientais, tal como 
defendida pela resolução, é um 
erro se aplicada além dos tra-
tados comerciais com países 
desenvolvidos. Exigir o cumpri-
mento da bitola europeia nessas 
áreas por parte dos países em 
vias de desenvolvimento signi-

ficaria, pura e simplesmente, 
fechar as relações comerciais 
com esses países. O que a União 
deve fazer não é proibir o co-
mércio com quem não satisfaz 
tais padrões mas sim utilizar o 
comércio como alavanca para 
a melhoria das condições labo-
rais, sociais e ambientais dos 
países com quem estabelece 
relações comerciais.
A seguir-se a orientação políti-
ca constante desta resolução, 
passaria a ser praticamente 
impossível concluir acordos 
comerciais com países ou re-
giões de dimensão agrícola, 
como por exemplo o Brasil ou a 
Índia, o que não podemos nem 
devemos admitir.
A política comercial comum 
- que interessa a toda a União 
e a todos os Estados Membros 
- não pode ficar completamen-
te refém dos interesses dos 
sector agrícola, que aliás diz 
respeito a um número limitado 
de Estados Membros...

PE aprova Estratégia 
de Edite Estrela para 

reduzir desigualdades no 
domínio da saúde

Comércio 
internacional e interesses 

agrícolas

O Parlamento Europeu aprovou 
o Relatório da Deputada Edite 
Estrela que apresenta um con-
junto de medidas com vista a 
reduzir as desigualdades exis-
tentes no domínio da saúde na 
União Europeia e a garantir o 
acesso equitativo dos cidadãos 
aos cuidados e serviços de 
saúde, em particular por parte 
dos grupos da população mais 
desfavorecidos.
A Deputada congratula-se 
com o resultado da votação 
em plenário, apesar de várias 
iniciativas de deputados de 
grupos políticos conservado-
res, incluindo eurodeputados 
do PSD e do CDS, para rejeitar 
as propostas que promovem 
direitos fundamentais, tais 
como o acesso aos cuidados de 
saúde por parte dos imigran-
tes e os direitos inerentes à 
saúde sexual e reprodutiva das 
mulheres.
O documento faz uma análi-
se da situação actual na UE e 

constata que existem “grandes 
desigualdades entre países e 
regiões” no domínio da saúde. A 
eurodeputada socialista alerta 
para a situação particularmen-
te frágil das pessoas em situ-
ação de pobreza, dos grupos 
desfavorecidos de migrantes 
e minorias étnicas, das pes-
soas com deficiência, idosos e 
crianças pobres, a quem deve 
ser dada especial atenção. “Em 
geral, a saúde e a esperança de 
vida estão ainda ligadas às con-
dições sociais e à pobreza na 
infância. Apesar de alguns pro-
gressos, os resultados no sec-
tor da saúde revelam a existên-
cia de um fosso que continua 
a ser grande e, nalguns casos, 
continua a aumentar, entre as 
pessoas no topo e na base da 
escala social”.
Edite Estrela defende que é 
“essencial que a redução das 
desigualdades seja considerada 
uma prioridade a todos os níveis 
da acção política” para acabar 

com a discriminação na UE e 
atenuar as consequências da 
crise económica e financeira na 
área da saúde. “A crise pode ser 
uma oportunidade para comba-
ter as desigualdades através 
de medidas corajosas que pro-
movam a equidade”, afirmou a 
Deputada na apresentação em 
plenário do Relatório.
A Deputada exorta os Vinte e 
Sete a implementarem novas 
medidas que permitam optimi-
zar as despesas com a saúde, 
investindo, por exemplo, nos 
cuidados de saúde preventivos 
com vista a reduzir os futuros 
custos a longo prazo. Edite 
Estrela insta, igualmente, a 
Comissão Europeia a estudar a 
possibilidade de “os fundos de 
coesão e estruturais poderem 
apoiar projectos que corrijam 
as desigualdades existentes no 
domínio da saúde”, designada-
mente através do investimento 
em infra-estruturas de saúde, 
investigação e formação. 

ACtuAlidAdE Nº 66 | MARÇO 2011 | 3



FICHa
TÉCNICa

Edição Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu www.delegptpse.eu
Layout e Paginação Gabinete de Comunicação do PS   Periodicidade Mensal   Tel. 00 322 2842133   Email s-d.delegationPT@europarl.europa.eu

ACtuAlidAdENº 66 | MARÇO 2011 | 4

O Mercado Único 
dos Europeus

O papel fundamental 
dos SSiG

Nota do Editor

este Suplemento Europa do Acção Socialista está a ser 
acompanhado por uma edição digital distribuída por cer-
ca de quarenta mil endereços. As limitações físicas de 

publicação em papel constituem um novo desafio para pas-
sarmos à era digital. Têm-nos chegado ecos de satisfação pela 
qualidade da primeira edição e esperamos que esta segunda os 
confirmem. Este jornal, sendo o registo mensal do nosso traba-
lho, pode vir a constituir uma importante fonte de informação 
e opinião sobre como vão correndo por aqui alguns dos temas 
que nos ocupam.
Desta vez regressamos à política e à necessidade de ela con-
duzir a economia, ao invés do que tem ocorrido recentemente. 
São conhecidos os argumentos das frágeis lideranças e dos 
difíceis consensos. Elisa Ferreira acrescenta como facto novo 
a dificuldade de resposta europeia à crise como um argumen-
to de valor intrínseco, para forçar atitudes mais decididas, 
mais rápidas e mais europeias.
Ana Gomes, incansável viajante e prolífera comentadora fala-
nos do Egipto que visitou e do regime líbio de Kadhafi que se 
transforma de vítima em carrasco dos seus próprios nacio-
nais, quando se rebelam contra o domínio ditatorial. A onda 
que varre os estados árabes do Próximo Oriente, de elevado 
grau de contágio, pode vir a redesenhar o mapa das democra-
cias emergentes.
Luís Paulo Alves, que actuou como relator de opinião sobre os 
Serviços Sociais de Interesse Geral acentua, pelo prisma da 
comissão relativa aos temas regionais, a necessidade de se 
pensar nas regiões ultraperiféricas, onde o mercado tarda a 
chegar, quando se consideram as obrigações públicas de bem 
servir a todos por igual.
Luís Capoulas Santos, conhecedor experiente da perene ma-
téria do orçamento agrícola, traça-nos o “roadmap” deste 
longo processo em que chegaremos a 2013 com uma redução 
dos fundos agrícolas para uns mais razoáveis 39% do Orça-
mento da União, caindo dos actuais 40% (2011). Apesar da 
austeridade, ninguém se poderá queixar de meios insuficien-
tes nesta matéria.
Edite Estrela conta-nos por dentro o processo de geração do 
seu relatório sobre a redução das desigualdades no domínio 
da saúde, uma marca pro-activa de um esforço social ainda 
pejado de incertezas e de avanços e recuos, sofrendo os or-
çamentos da Saúde sempre mais que outros, quando se trata 
de reduzir encargos. Edite Estrela lembra toda a evidência da 
associação dos factores económicos e sociais à saúde das po-
pulações e assinala o esforço de pro-actividade a desenvolver 
pelos governos mas também pela União, para a correcção das 
desigualdades adquiridas que se adicionam às de origem, se-
jam geográficas, sejam sociais e culturais.
Vital Moreira escreve sobre Agricultura e Comércio Interna-
cional, tema de uma resolução aprovada recentemente em 
Plenário, sobre a necessidade de instilar coerência entre a 
política agrícola e a política comercial externa. Para evitar o 
bloqueio de acordos comerciais com países de rápida e volu-
mosa dimensão agrícola, como o Brasil e a Índia, a União não 
deve proibir o comércio, o que seria um crime auto-infligido, 
mas sim utilizar o comércio como alavanca para a melhoria 
das condições laborais, sociais e ambientais desses parceiros 
comerciais.
Finalmente, este vosso editor (António Correia de Campos) 
relata as atribulações que tem sofrido o seu relatório sobre o 
Acto de Mercado Único para os Europeus, sob a pressão da di-
reita conservadora e acriticamente seduzida pelos mercados. 
Escreve também sobre a actualidade política subsequente à 
crise gerada pela recusa de uma coligação parlamentar ne-
gativa em aceitar a reformulação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento na versão laboriosamente preparada por José 
Sócrates e aceite pelos parceiros europeus.

António Correia de Campos

Correia de Campos

O relatório sobre o Acto do 
Mercado Único Europeu, 
de que sou autor do seu 

principal e mais difícil capítulo, 
aquele sobre o mercado único 
dos europeus, avançou apesar 
das dificuldades. Na Comissão 
do Mercado Interno (IMCO) os 
três relatórios foram aprovados 
com a abstenção dos socialistas 
e democratas (S&D). Todo o Par-
lamento deseja que na votação fi-
nal, a 6 de Abril em Estrasburgo, 
este voto possa mudar para apro-
vação, condição essencial para 
que um sinal de forte concor-
dância do Parlamento com a Co-
missão sobre um dos seus mais 
emblemáticos produtos, o Single 

Market Act, contribua para relan-
çar a economia europeia na saída 
da crise e da instabilidade em que 
se encontra ainda mergulhada.
O que suspendeu o apoio integral 
dos socialistas foram dois recu-
os da direita e dos liberais em 
matéria de direitos sociais, face 
aos anteriores avanços inscritos 
no Tratado e na Carta Europeia 
dos Direitos Fundamentais, so-
bre uma “cláusula social hori-
zontal” a incluir em toda a futu-
ra legislação para garantir um 
justo equilíbrio entre mercado 
e solidariedade, bem como uma 
referência à salvaguarda dos 
Serviços Sociais de Interesse 
Geral, muito disseminados na 
economia europeia, fruto históri-
co da chegada tardia do mercado 
a estas áreas, com as imperfei-
ções que lhe são típicas no que 
respeita à prestação de serviços 
de natureza pública em áreas de 
acesso universal dos cidadãos.
No primeiro caso estamos pe-
rante uma recusa da direita e 
dos liberais em aceitarem a ne-
cessidade de salvaguarda per-

manente dos direitos sociais dos 
Europeus, para que eles jamais 
possam ser submersos pela 
lógica do mercado, em toda a 
legislação futura. No segundo 
caso trata-se de retirar da pura 
e completa lógica do mercado, 
ou pelo menos eliminar a possi-
bilidade de monopólios naturais 
públicos, de responsabilidade 
social, serem transformados 
em monopólios ou oligopólios 
privados, tais como os serviços 
de águas, transportes urbanos, 
serviços de educação, saúde e 
apoio social. Se pode ser útil a 
introdução de alguma competi-
ção e regras de mercado nesses 
serviços, haverá que salvaguar-
dar os valores sociais que estão 
por detrás da sua manutenção 
na esfera do social, onde os prin-
cípios de solidariedade possam 
prevalecer.
A discussão final é basicamente 
ideológica como se vê. O deba-
te subiu até às altas instâncias 
partidárias para se obter um 
consenso sólido. Espera-se que 
tudo termine bem.

luís Paulo Alves
 

Na qualidade de relator do 
Parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Regional 

do PE sobre o futuro dos Servi-
ços Sociais de Interesse Geral 
(SSIG), pretendi lançar pistas 
para o futuro destes serviços tão 
vitais para o modelo de desenvol-
vimento da UE. Um modelo que 
deve assentar numa economia 
social de mercado, na qual os 
SSIG desempenham um papel 
fundamental para a defesa da 
sua coesão social e territorial. 
Os SSIG sendo um dos pilares 
fundamentais, na qual assenta o 
modelo social europeu são tam-

bém um dos elementos essen-
ciais para a consecução dos ob-
jectivos da Estratégia UE2020, 
dado o seu contributo para o 
crescimento económico, a pros-
peridade, o emprego e a coesão 
social e territorial
A coesão social a nível da UE 
aconselha o estabelecimento 
de níveis de protecção social 
mínima em todos os Estados-
-Membros (EM), sem prejuízo 
pelo respeito das competências 
das autoridades nacionais, regio-
nais e locais, na sua prestação, 
execução e financiamento.  
Embora os modelos de organiza-
ção e de gestão dos SSIG sejam 
profundamente divergentes en-
tre os vários Estados-Membros 
considero que esta diversidade 
deve ser respeitada. 
Existem contudo nos SSIG acti-
vidades que não estão nem de-
vem estar submetidas às regras 
do mercado interno. Neste par-
ticular é necessária uma maior 
clareza jurídica, reclamada por 

todos os sectores interessados, 
na existência de um quadro ope-
racional mais claro. 
As regiões europeias têm um pa-
pel muito importante, na presta-
ção dos SSIG às populações e a 
sua opinião deve ser tida em con-
ta na definição destes serviços 
pelos EM, dada a natureza pró-
pria dos seus constrangimentos 
para garantir a sua prestação às 
populações, cumprindo objecti-
vos essenciais de disponibilida-
de, acessibilidade e qualidade.
Numa altura de crise profunda 
como a que agora atravessamos, 
os SSIG constituem uma rede 
de protecção social para os mais 
desfavorecidos ou para aqueles 
cujos rendimentos não lhes per-
mitem ter acesso a serviços pri-
vados, sendo necessário garantir 
que os EM descentralizam os po-
deres e transferem os meios fi-
nanceiros necessários, para que 
as autoridades regionais e locais 
assegurem às populações a sua 
prestação. 


