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O Interesse Nacional

Edite 
Estrela

Os congressos são momentos impor-
tantes na vida dos partidos. O XVII 
congresso do PS, realizado em Mato-

sinhos, marcado com a antecedência regu-
lamentar, o que equivale a meses, realizou-
-se já depois da rejeição do PEC e do pedido 
de ajuda externa. Num contexto desfavorá-
vel, portanto, com os analistas do costume 
a fazer as habituais previsões, sempre ne-
gativas, tanta é a vontade deles de ataca-
rem o PS e o Governo. Mas, ao contrário do 
que as pitonisas caseiras previam, a reunião 
magna dos socialistas correu muito bem. 
Foi um momento de afirmação externa e de 
reforço da coesão interna. Dirigentes e mili-
tantes saíram do Congresso mais mobiliza-
dos para as batalhas que se avizinham. Nin-
guém faltou à chamada da unidade. Houve 
mesmo algumas presenças especiais como 
Manuel Alegre e Ferro Rodrigues. 
O PS apresenta-se aos olhos dos portu-
gueses como um partido responsável, 
consciente das suas obrigações, preparado 
e disponível, como sempre, para dar o seu 
melhor ao serviço do País. Nos bons e nos 
maus momentos, os portugueses puderam 

sempre contar com o PS, com o seu sentido 
de responsabilidade. Os portugueses sabem 
que podem confiar no PS e no seu Secretá-
rio-geral e Primeiro-ministro, José Sócra-
tes. Ao contrário do PS, os outros partidos 
têm tido um comportamento faccioso e 
irresponsável. O PCP e o BE preocupam-se 
sobretudo com “a rua”, pelo que, para eles, 
quanto pior, melhor. O CDS/PP cultiva, como 
nenhum outro, a demagogia e o populismo. 
O PSD ziguezagueia ao sabor do momento 
e das pressões internas. O PS sempre colo-
cou o interesse nacional acima dos interes-
ses partidários. 

Foi assim quando a crise financeira global 
surgiu e foi necessário reforçar as políticas 
sociais para acudir às famílias e disponi-
bilizar recursos para as empresas em difi-
culdades. O que conduziu ao agravamento 
do défice orçamental. Importa recordar 
que, em 2007, graças a um notável e bem 
sucedido esforço de consolidação das con-
tas públicas, o défice ficou abaixo dos 3%. 
Foi assim, quando o governo lutou, denoda-
damente, para aumentar as exportações, 
atrair o investimento e evitar a ajuda exter-
na. E foi assim, quando o governo, pressio-
nado pela gula dos especuladores, decidiu 

antecipar a apresentação do PEC em Bru-
xelas e forçar a União Europeia a tomar me-
didas para acalmar os mercados e travar os 
ataques à moeda única.  
E o que fizeram os partidos da oposição, 
incluindo os chamados partidos do arco da 
governação? Rejeitaram o PEC, criaram 
uma crise política e prejudicaram a imagem 
internacional de Portugal, justificando o es-
tigma da irresponsabilidade, e obrigaram o 
país a recorrer à ajuda externa, pondo em 
causa os sacrifícios já feitos pelos portu-
gueses. Ninguém percebe como é que uma 
coligação negativa rejeita um programa de 
austeridade, negociado e aceite pela Co-
missão Europeia (CE) e pelo Banco Central 
Europeu (BCE) e apoiado e aplaudido pelo 
Conselho. Ninguém entende que se tenha 
criado uma crise política por se ter ante-
cipado para Março a apresentação do PEC 
que todos os Estados-membros devem 
apresentar em Abril. Ninguém acha razo-
ável que as oposições tenham recusado o 
diálogo e a negociação propostos pelo go-
verno, sem apresentar qualquer alternativa, 
levando ao agravamento dos juros da dívida 
soberana, ou seja, penalizando a economia e 
os portugueses. 
Lamentavelmente, o Presidente da Repú-
blica, que prometera um segundo mandato 
mais “activo” e que sabia quais as consequên-
cias da reprovação do PEC pela Assembleia 
da República, nada fez para mediar uma so-
lução e evitar o de-

Inteligência e rigor no SNS
António 
Correia 
de 
Campos

Temos, em Portugal, um facto políti-
co novo: o dirigente de um partido da 
Direita, até aqui próximo do Centro, 

adoptou uma deriva ideológica radical, que 
o afasta da história e tradição dos sociais-
-democratas portugueses. O SNS, nos seus 
32 anos de existência, começou por ser re-
cusado apenas pelo CDS e por parte do PSD, 
este dividido entre o apoio e o agnosticismo. 
Gorada a tentativa de destruição do SNS 
pelo Governo da AD, em 1982, ao longo das 
décadas seguintes assistiu-se à consolida-

ção técnica e social do SNS. Todas as forças 
políticas e também as forças sociais que no 
início o hostilizaram (veja-se a evolução da 
própria Ordem dos Médicos) a ele se recon-
verteram. As celebrações dos trinta anos do 
SNS, ocorridas em 2009, foram unânimes 
na apreciação dos resultados positivos, a 
par do reconhecimento da necessidade da 
sua modernização constante. O que Passos 
Coelho agora nos propõe não é a moderni-
zação, mas a destruição dos princípios que 
geraram o SNS. Propõe a descaracterização 
da universalidade, sem estudo prévio, nem 
alternativa clara. Como se fosse possível 
qualquer País com um sistema de saúde 
amadurecido e bem querido dos cidadãos, 
de repente transformá-lo num sistema con-
vencionado, em nome da suposta livre esco-
lha, sem provas cabais de que a alternativa 
sequer exista, quanto mais que, existindo, 
consumisse menos recursos. 

A irreflexão política que subjaz a estas pro-
postas só benevolamente se pode qualificar 
como falta de experiência. Basta pensar 
quem ganhava e quem perdia com elas, 
para se concluir que para que interesses 
económicos estabelecidos ganhassem, ti-
nham os cidadãos que perder. 
Mas não basta defender o SNS quando ele é 
agora atacado. É indispensável consolidá-lo, 
modernizando-o e tornando-o financeira-
mente sustentável.
A modernização tem a ver com novas ofer-
tas de cuidados, como os cuidados presta-
dos nas Unidades de Saúde Familiares, nos 
Cuidados Continuados, na Saúde Oral e na 
Saúde Reprodutiva. A melhor organização 
de centros hospitalares, da rede de emer-
gência, a concentração e melhoria técnica 
de salas de parto e urgências, ganhando 
eficiência, qualidade e equidade. Foi o que se 
fez nos últimos seis anos em que o PS teve 

responsabilidades de governo.
 Nestes tempos difíceis em que o Estado 
Social Europeu sofre ataques de muitos 
lados, há que defendê-lo com inteligência e 
rigor. Inteligência, redefinindo prioridades, 
promovendo o essencial à frente do aces-
sório, o que sirva mais cidadãos, o que au-
menta a qualidade de vida dos Portugueses. 
Rigor, lutando contra a despesa desneces-
sária, a duplicação de serviços, a repetição 
desnecessária de exames e tratamentos 
a prescrição e consumo desnecessário de 
medicamentos. Controlando a despesa, co-
brando a receita e incentivando os decisores 
a usarem critérios racionais e ajustados de 
mobilização de recursos, fazendo escolhas 
racionais e justas. Se perdermos essa bata-
lha, ficarão mais vocais e mais poderosos os 
que visam o descrédito do SNS. Será mais 
difícil desenvolvê-lo. Os Portugueses não 
nos perdoariam.
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Vital 
Moreira

O Parlamento Europeu (PE) tem vin-
do a discutir na Comissão de As-
suntos Constitucionais a reforma 

da sua lei eleitoral, com base num rela-
tório do deputado britânico Andrew Duff 
(Grupo Liberal).
O debate centrou-se em duas questões: a 
criação de uma lista transnacional de 25 
deputados europeus suplementares, que 
seriam eleitos numa circunscrição única 
constituída pelo conjunto do território da 
União Europeia; e a introdução de uma 
fórmula matemática destinada a dese-
nhar a nova repartição dos 751 lugares 
existentes entre os Estados-Membros.
Pronunciei-me contra ambas as propos-
tas. Em primeiro lugar, entendo que a 
criação de uma lista transnacional, in-
dependentemente da sua controversa 
apreciação política, exigiria uma altera-
ção do Tratado da União, que obviamen-

te está fora de causa neste momento, 
nem se imagina que alguma vez pudes-
se colher a concordância de todos os 
Estados-membros. 
Já no que respeita às alterações à fór-
mula de distribuição de lugares entre Es-
tados Membros nas eleições para o PE, 
defendi a sua rejeição pura e simples, já 
que conduziria a uma inaceitável redução 
do número de deputados de quase to-
dos países de média dimensão (entre os 
quais Portugal), em benefício dos maio-
res. Além do mais, a fórmula proposta é 
desconforme com o princípio da "propor-
cionalidade degressiva" expresso no Tra-
tado da União, uma vez que, nos termos 
da referida fórmula, a proporcionalidade 
aumenta à medida que aumenta o tama-
nho dos Estados Membros, quando deve-
ria ocorrer ao contrário.  A aplicar-se tal 
fórmula, Portugal veria o seu número de 
deputados reduzido dos actuais 22 para 
18 deputados.
No decurso do debate, a fórmula de 
distribuição dos lugares acabou por ser 
abandonada, face à pouca receptivida-
de que colheu, mas a criação do círcu-
lo eleitoral transnacional continua em 
aberto. 

Ana 
Gomes

A actual crise económica resulta 
da fraqueza das lideranças políti-
cas que, a nível nacional, europeu 

e global, se deixaram contaminar pelas 
doutrinas neo-liberais pregadoras de uma 
fictícia capacidade de auto-regulação dos 
mercados e que se deixaram capturar 
pelos interesses do capitalismo especu-
lativo. Os socialistas portugueses e euro-
peus não podem resignar-se, numa União 
Europeia hoje dominada por uma direita 
retrógrada e ao serviço de uma econo-
mia “financeirizada”, que procura travar 
a integração política europeia e destruir 
o modelo social europeu, tendo ao seu 
serviço uma Comissão Europeia apagada 
diante de um directório de geometria vari-
ável com eixo em Berlim. 
No mundo globalizado em que vivemos, 
precisamos absolutamente, de mais Eu-
ropa e de mais União. De uma União Eu-
ropeia em que solidariedade e coesão poli-
tica, social, económica e territorial sejam 
valores centrais e com tradução prática 
em todas as políticas. Em que a Estraté-
gia Europa 2020 seja realmente uma fer-
ramenta comunitária, com financiamento 
garantido para investir em crescimento 
económico mais verde, inteligente e inclu-
sivo, que crie postos de trabalho e promo-

va a dinamização dos mercados através 
da inovação e da investigação. 
Precisamos de uma União Europeia que 
dê resposta à crise económica, tratando 
antes de mais de regular e supervisionar 
eficazmente o funcionamento do sistema 
financeiro, que a causou, e evitando que 
os Estados Membros e o Euro continuem 
à mercê dos ataques das agências de “ra-
ting” e outros fundos especulativos. Para 
ajudar verdadeiramente os Estados Mem-
bros a restabelecer equilíbrio orçamental 
e a conter o endividamento, e não apenas 

os condenar a uma austeridade recessiva, 
a UE precisa de encontrar recursos pró-
prios para investir na transformação da 
economia europeia e no relançamento do 
emprego: deve lançar Eurobonds e Pro-
jectos Eurobond – obrigações de tesouro 
europeias – para assegurar financiamen-
to a taxas razoáveis a todos os Estados 
Membros ou para projectos trans-euro-
peus, um Imposto sobre as Transacções 
Financeiras, uma Taxa Europeia sobre o 
Carbono ou um IVA Europeu. É precisa 
mais governação económica e política na 

UE, para dar susten-
tação ao Mercado 
Único e à União Mone-
tária, fazendo as eco-
nomias dos Estados 
Membros realmente 
convergir, o que im-
plica ter em conta 
as necessidades das 
menos competitivas, 
como a portuguesa. 
Precisamos de har-
monização mínima 
da fiscalidade e de 
recusa ao “dumping 
social” nas políticas 
comerciais e indus-
triais da UE. O com-
bate ao desperdício, 
à corrupção e à frau-
de e à evasão fiscal 
não pode ficar só en-
tregue aos Estados 
Membros – tomar 
medidas eficazes no 

plano europeu é urgente, incluindo o re-
forço dos mecanismos de cooperação po-
licial e judicial. A UE pode e deve liderar o 
combate aos paraísos fiscais internacio-
nalmente, de modo a pôr fim à sonegação 
de biliões de euros por parte das grandes 
multinacionais, bancos e agências finan-
ceiras ao serviço da criminalidade orga-
nizada, tratando de os devolver aos co-
fres dos Estados Membros e da própria 
UE para os pôr ao serviço das necessida-
des sociais e de crescimento económico 
dos europeus.
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Revitalizar a uE para sair da crise

A reforma da lei eleitoral 
do Parlamento Europeu
 

sastre. Ao contrário do que 
se esperava, o Presidente 
remeteu-se ao silêncio. 
Mas houve quem tivesse 
avisado, como Angel Gur-
ria, Secretário-geral da 
OCDE, que alertou para a 
agitação dos mercados se 
o PEC fosse chumbado. 
Hoje é claro que houve 
quem não tenha aceitado 
os resultados eleitorais 
de 2009 e, por isso, tenha 
estado sempre à procura 
de uma oportunidade para 
pôr em causa o gover-
no. O PEC foi o pretexto 
para abrir a crise política 
há muito planeada por 
alguns.
Por causa da crise política, 
a situação financeira do 
país agravou-se e eis-nos, 

agora, sem alternativa, nas 
mãos do BCE, da CE e do 
FMI, a ter de aceitar um 
PEC mais penalizador que 
aquele que as oposições 
rejeitaram. Os que votaram 
contra o PEC, como vão ex-
plicar aos eleitores que, por 
causa disso, os portugue-
ses vão ter de fazer mais 
sacrifícios e durante mais 
tempo? Depois do mal que 
fizeram, como podem con-
tar com a confiança dos 
cidadãos? Tal como no 
tempo de Keynes, também 
hoje o que corrói a confian-
ça – nas instituições, no 
Estado, nas pessoas, no 
futuro - é a incerteza. Ora, 
quando mais Portugal pre-
cisava de estabilidade, as 
oposições provocaram ins-
tabilidade, incerteza, des-

confiança. Quando posta 
em causa, torna-se difícil 
restaurar a confiança. Mas 
sem confiança nas nossas 
capacidades e no futuro e 
sem confiança dos outros 
em nós, não venceremos 
os obstáculos e não saire-
mos da crise. Sem confian-
ça não há esperança. Tony 
Judt escreveu, em Um 
Tratado sobre os nossos 
actuais descontentamen-
tos (cuja leitura vivamen-
te recomendo), “ que a 
confiança e a cooperação 
foram as componentes 
fundamentais do Estado 
moderno, e quanto mais 
confiança havia, mais bem 
sucedido era o Estado”. 
Tenhamos, pois, confiança 
para melhor defendermos 
o interesse nacional! 

deputados iNtegram órgãos do ps
A Deputada Edite Estrela integra de novo o Secretariado Nacional do PS. O Deputado 
Capoulas Santos faz parte da Comissão Nacional e é Vice-Presidente da Comissão 
Política. Por seu turno, o eurodeputado Correia de Campos integra a Comissão Nacio-
nal e a Comissão Política. A Deputada Ana Gomes foi eleita para a Comissão Nacional.

o interesse Nacional 



Elisa 
Ferreira

Votámos recentemente, na Comissão 
Económica e Monetária do Parlamen-
to Europeu (PE), os seis relatórios do 

“pacote de governação económica”, tendo 
o PE poder de co-decisão em quatro. Mas, 
desta vez, o consenso interpartidário não 
funcionou: a “esquerda”, liderada pelos so-
cialistas europeus (S&D), votou contra e 
foi vencida em dois relatórios importantes 
e considera que o “pacote” está longe de re-
presentar o interesse dos cidadãos. São as 
primeiras batalhas de uma longa “guerra”!
O que está em causa tem muito a ver com a 
possibilidade de revisão do Pacto de Esta-
bilidade e Crescimento (PEC). Para uns, o 
cumprimento das metas de défice e dívida 
nele consagradas bastam para que a Zona 

Euro se recomponha, sendo assim suficien-
te esmagar os salários nos países que hoje 
divergem em termos de crescimento para 
relançar a “competitividade”, o crescimen-
to e o emprego. Para outros, em que me 
incluo, o problema não é tão simples: a dis-
ciplina orçamental é necessária mas terá 
de ser conciliada com uma estratégia de 
crescimento e emprego a médio prazo que 
permita, nomeadamente, pagar a dívida; 
nesta lógica, o ajustamento dos salários à 
produtividade, deverá fazer-se mais pelo 
aumento da segunda do que pela redução 
dos primeiros – ora, se o PEC não permitir 
que ocorra o investimento promotor desse 
acréscimo de produtividade, limitar-nos-
-emos a gerar espirais depressivas nos 
países mais frágeis. Diferenças fundamen-
tais, pois!
Obtivemos uma boa vitória quando, no tex-
to de que fui relatora sobre a Prevenção 
dos Desequilíbrios Macroeconómicos (uma 
nova dimensão do PEC), conseguimos 
aprovar (42 votos contra 4) progressos 
importantes, como sejam: o respeito pelos 

direitos sociais na aplicação das medidas 
correctivas, o princípio de que não serão só 
os países deficitários mas também os for-
temente excedentários a serem envolvidos 
na análise dos desequilíbrios, ou o facto de 
as penalizações passarem a castigar atitu-
des não cooperantes ou fraudulentas por 
parte dos países e não a incapacidade de 
atingir os objectivos previstos.
O combate não é fácil, dada a composição 
politicamente neo-liberal do Conselho, da 
Comissão e do Parlamento! Mas tem de 
ser travado, tal como em Lisboa, onde o 
Governo enfrenta credores comandados 
por um ainda maior radicalismo neo-libe-
ral. Os acordos das próximas semanas (e 
não os pós-eleitorais…) condicionarão a 
sobrevivência do País a prazo; sendo claro 
que as opções são políticas, a margem de 
manobra é estreitíssima e as negociações 
são sobretudo técnicas! É tempo de solidez 
e cumplicidade nas equipas negociais, até 
porque o diabo adora esconder-se em mi-
nudências. Desejo boa sorte aos nossos e 
garanto que, por cá, o combate continua!

Capoulas 
Santos

A América Latina (AL) é um im-
portante parceiro para a União 
Europeia (UE), por razões histó-

ricas e culturais, que adquiriram uma 
nova dimensão com a adesão de Portu-
gal e Espanha, pela partilha de valores 
democráticos e, progressivamente, por 
questões económicas e comerciais. So-
bretudo na última década, esta relação 
tem vindo a consolidar-se através dos ei-
xos de cooperação política, económica e 
comercial proporcionados pelos acordos 
com o México e Chile, no âmbito bilateral, 
e com a América Central e a Comunida-
de Andina, no âmbito regional. Ainda de 
referir as negociações para um acordo 
de livre comércio com o Mercosul, que 
têm sofrido inúmeros impasses, o que se 
justifica certamente pela dificuldade em 
encontrar o justo equilíbrio de forma a 
minimizar os impactos sobre os sectores 
sensíveis, nomeadamente, o agrícola. A 
UE é hoje a maior fonte de investimento 
directo estrangeiro na AL e o seu segun-
do parceiro comercial, depois do Estados 
Unidos.
O movimento para a democracia na re-
gião tem vindo a acentuar-se e os resul-
tados das eleições presidenciais realiza-
das nos anos de 2009 e 2010 ilustram 
essa tendência. Por um lado, saíram for-

talecidas as opções de esquerda, com a 
reeleição de Rafael Correia no Equador 
e Evo Morales na Bolívia e as vitórias de 
José Mujica no Uruguai, Maurício Funes 
em El Salvador e Dilma Rousseff no Bra-
sil. Por outro lado, afirmou-se a escolha 
por alternativas de centro-direita e cen-
tro, com Ricardo Martinelli no Panamá, 
Porfírio Lobo nas Honduras, Juan Manuel 
Santos na Colômbia, Laura Chinchilla na 
Costa Rica e Sebastián Piñera no Chile. 
O ano de 2011 tem também agendadas 
quatro eleições presidenciais a realizar-
-se no Perú, Argentina, Guatemala e 

Nicarágua, confirmando a democracia 
como único método legítimo de acesso ao 
poder, num continente onde até há pouco 
era frequente o recurso à força militar 
para dirimir as disputas de poder.  
É neste contexto que decorrerá a Quinta 
Sessão Plenária Ordinária da Assembleia 
EUROLAT, o braço parlamentar da Parce-
ria Estratégica Bi-regional UE/América 
Latina e Caraíbas, em Montevideu, Uru-
guai, entre 17 e 19 de Maio, onde se espe-
ra que a diplomacia parlamentar contri-
bua para consolidar entendimentos nas 
vertentes económica, política e social. 
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Parceria uE/ América latina 
consolida-se

PE APROVA 
PROPOStAS 
dE EdItE 
EStRElA PARA 
COMbAtER 
VIOlêNCIA dE 
GéNERO NA uE
 

O Parlamento Europeu aprovou recen-

temente um conjunto de propostas 

apresentadas por Edite Estrela para 

prevenir e combater a violência de gé-

nero na UE. A Deputada socialista, que 

considera que a inexistência de uma 

recolha de dados regular e comparável 

torna difícil determinar a extensão real 

do problema, instou a Comissão Euro-

peia a apresentar um estudo sobre o 

impacte financeiro da violência contra 

as mulheres nos sistemas de saúde, 

nos sistemas de segurança social, nos 

mercados de trabalho e para a socie-

dade no seu todo. 

Entre outras propostas, Edite Estrela 

propõe igualmente a criação de parce-

rias com estabelecimentos de ensino 

superior tendo em vista a formação 

em violência de género de profissionais 

que intervêm nesta área, nomeada-

mente, magistrados, órgãos de polícia 

criminal, profissionais de saúde, de 

educação e técnicos de apoio à vítima.

No debate que decorreu na sessão 

plenária de Estrasburgo, a eurodepu-

tada socialista alertou também para a 

necessidade de criação de um instru-

mento legal, sob a forma de Directiva, 

contra a violência baseada no género e 

da importância da UE criar um Obser-

vatório sobre violência doméstica.

Edite Estrela, que recentemente vi-

sitou uma casa-abrigo em Portugal, 

aproveitou o debate em plenário para 

partilhar os testemunhos de algumas 

das vítimas. A Deputada referiu que 

algumas dessas mulheres só conse-

guiram ganhar coragem para se li-

bertarem de uma vida de sofrimento 

por pressão dos filhos ou porque os 

próprios filhos, já crescidos, denuncia-

ram o agressor. A Deputada afirmou 

que estas situações representam “um 

atentado aos direitos humanos e à pró-

pria democracia, porque estas mulhe-

res ficam limitadas nos seus direitos 

de cidadãs”, defendendo que “todos os 

Estados-membros devem reconhecer 

este tipo de violência como crime pú-

blico”, para que deixe de depender da 

vítima a apresentação da queixa e o 

avanço do processo em tribunal.

Sim a rever o pacto, 
mas para melhor!



FiCHa
TÉCNiCa
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Pescas, é hora 
de mudar o rumo

PE VOtA RElAtóRIO quE 
EStAbElECE CláuSulA 
SOCIAl hORIzONtAl
 

Neste número continuamos a dar 
conta do pensamento que sub-
jaz a alguns dos pontos mais 

interessantes da nossa actividade 
parlamentar.
Vital Moreira bateu-se, na Comissão 
dos Assuntos Constitucionais, contra 
uma proposta que visava redistribuir o 
número de deputados do Parlamento 
Europeu em termos que prejudicava 
todos os Estados de média dimensão, 
como Portugal (que perderia 4 deputa-
dos) em benefício dos  maiores. A pro-
posta baseava-se num peregrino estu-
do matemático envolto em roupagens 
oxfordianas que desrespeitava clara-
mente o princípio da “proporcionalida-
de regressiva” inscrito nos Tratados. 
Vital pronunciou-se também contra 
a criação de um círculo pan-europeu 
adicional com 25 deputados eleitos 
por voto preferencial, que acabaria por 
favorecer também os Estados mais 
populosos. A primeira proposta foi 
derrotada, aguardando-se o resultado 
quanto à segunda, a qual exige altera-
ção aos Tratados. O artigo é breve mas 
incisivo.
Luís Paulo Alves dá-nos uma lição so-
bre política de pescas: as pescas não 
podem ser um arbítrio dos mais fortes, 
mas uma actividade economicamente 
importante sempre condicionada aos 
recursos. É nesta altura em que se 
discute a política comum de pescas 
que se deve defender a não-redução 
da zona económica exclusiva, num 
saudável equilíbrio entre gestão local e 
gestão comum de recursos marinhos.
Luís Capoulas Santos fala-nos do pa-
pel da Europa na consolidação demo-
crática da América Latina, à qual nos 
ligam laços culturais e económicos im-
portantes. Se a Europa é hoje o segun-
do parceiro comercial da América Lati-
na, já é a maior fonte de investimento 
directo estrangeiro. A consolidação 
democrática tem-se vindo a fazer com 
governos de esquerda ou de centro-es-
querda, daí a importância das reuniões 
plenárias da assembleia EUROLAT, a 
qual se reunirá em Montevideu no pró-
ximo mês de Maio.
Ana Gomes comenta de forma contun-
dente a escassa resposta da UE à crise 
financeira, económica e também polí-
tica mundial que nos atacou de forma 
inesperada e perversa. A resposta da 
UE tem sido fragmentada, insuficiente 
e tardia deixando recompor de modo 
ainda mais enviesado uma União do-
minada pela finança e cada vez mais 
vulnerável a ataques especulativos e 
às combinações malsãs, minadas de 
conflitos de interesses das agências 
de rating. As soluções estão ao nosso 
alcance, são conhecidas, vão sendo 
aplicadas, mas com enorme atraso e 
falta de convicção por uma maioria de 

governos que se deixou dominar pela 
ideologia do mercado.
Edite Estrela viu aprovado um conjunto 
de propostas para prevenir e combater 
a violência do género na UE. Nada que 
infelizmente seja desconhecido entre 
nós. Ela propõe que se estude o impac-
to financeiro desta forma de violência 
e que se criem parcerias com o ensino 
superior para a formação de especia-
listas, bem como advoga a criação de 
um observatório permanente desta te-
mática. Recomendou a criação de um 
instrumento jurídico forte, uma directi-
va contra a violência de género, que dê 
força à vítima para abandonar o silên-
cio sofrido em que hoje se encontra em 
muitas situações. Neste número, Edite 
Estrela faz ainda a análise da situação 
política após o último Congresso, e das 
decisões tomadas para a renovação or-
gânica do PS, tendo em vista não ape-
nas as próximas eleições, mas sobre-
tudo a grave crise da dívida soberana e 
a necessidade de o País responder ao 
novo condicionamento financeiro in-
ternacional a que se viu forçado depois 
da recusa do PEC IV pelas Oposições 
em coligação negativa.
Elisa Ferreira põe-nos a par do que vai 
ocorrendo nos seis relatórios sobre a 
governação económica. E desta vez 
traz-nos o activo da aprovação do rela-
tório de que é autora sobre a “Preven-
ção dos Desequilíbrios Macroeconó-
micos (uma nova dimensão do PEC)” 
com importantes ganhos para a causa 
progressista. Mas também votámos 
contra dois importantes relatórios, 
por não traduzirem o interesse dos ci-
dadãos. Tratou-se de votações em Co-
missão que podem ser alteradas até ao 
Plenário e durante o próprio Plenário, 
caso se consiga consenso aceitável. 
Num Parlamento onde os socialistas 
são minoritários, temos que avançar 
por pequenos passos. Infelizmente o 
tempo conta contra a Europa.
António Correia de Campos retoma a 
defesa do Serviço Nacional de Saúde 
contra os pretensos ideólogos da di-
reita que visam destruir o SNS no seu 
ponto mais importante, a universalida-
de. Apesar da falta de fundamentação 
económica e social destas pretendidas 
reformas, a inexperiência e obstina-
ção dos seus autores leva os cidadãos 
a precaverem-se. A melhor defesa 
do SNS não consiste em gastar nele 
recursos de que não dispomos, mas 
antes em melhor utilizar os que a so-
ciedade já hoje disponibiliza. Estamos 
no tempo em que as boas escolhas 
devem ser associadas ao máximo rigor 
na gestão. 
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O 
sector das pescas encontra-se 
perante o desafio de conjugar 
a sua rentabilidade e compe-
titividade, com a preservação 

dos recursos haliêuticos cada vez mais 
escassos e com a manutenção susten-
tável dos ecossistemas marinhos e das 
comunidades costeiras que se dedicam 
a esta actividade. 
A reforma da futura política comum 
de pescas (PCP) deverá ir ao encontro 
destes princípios, não só no que aos 
Estados-membros concerne, mas tam-
bém a um nível internacional aquando 
da celebração de acordos com países 
terceiros. 
É por isso essencial rever uma política 
que conduziu à sobrepesca generaliza-
da e à preocupante fragilidade dos re-
cursos, bem como à sobrecapacidade 
das frotas, situações que esta refor-
ma tem definitivamente que resolver. 
A pesca deve fazer-se em cada região 
de acordo com a disponibilidade dos 
recursos, acompanhada cientificamen-
te, e dando prioridade às comunidades 
dessas regiões que desde sempre aí 
pescaram e a quem a sustentabilidade 
futura da actividade mais interessa. Só 
depois e respeitando a disponibilidade 
sustentável de recursos, se deve abrir 
o acesso às frotas de outras regiões. É 
por isso que as regiões têm que partici-

par na gestão dos seus recursos. A ges-
tão, de acordo aliás com a Convenção 
do Mar, deve gerir localmente o que é 
local e gerir de forma comum o que é 
comum.
São princípios ainda mais importantes 
quando observamos por exemplo o ar-
quipélago dos Açores, onde a inexistên-
cia de plataforma e o posicionamento 
numa zona de oceano profundo apenas 
permite a existência de poucos e pe-
quenos bancos de pesca na sua zona 
bio-geográfica marinha, sendo que a 
redução das 200 para as 100 milhas 
de zona económica exclusiva veio di-
ficultar a sustentabilidade e a defe-
sa dos recursos e das comunidades 
piscatórias.
A adopção de uma região bio-geográfi-
ca marinha específica para a Macaro-
nésia deverá ser tida em consideração 
na reforma da PCP, contemplando a 
possibilidade das águas dos Açores 
serem consideradas uma sub-unidade 
e criando-se condições para que a ad-
ministração regional, os profissionais 
do sector e investigadores possam ter 
responsabilidade nas tomadas de deci-
são referentes à sua zona de pesca.
A gestão das pescarias por territórios 
biogeográficos marinhos diferenciados 
permitirá a gestão do esforço de pesca 
de acordo com a disponibilidade dos re-
cursos, sendo esta a única maneira de 
garantir a viabilidade socioeconómica a 
longo prazo e dar garantias de susten-
tabilidade nas várias regiões. 
Destas realidades, nós, os profissio-
nais da pesca e as entidades regionais 
demos conta à Comissão das Pescas 
do Parlamento Europeu que visitou os 
Açores de 14 a 16 de Abril. 

O relatório sobre «Um mercado único 
para os europeus», de que o Deputado 
Correia de Campos é relator, foi recen-
temente aprovado no Parlamento Euro-
peu com  600 votos a favor e 48 con-
tra. O documento, elaborado no âmbito 
da Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores do PE, re-
clama a introdução da “cláusula social 
horizontal” em toda a legislação rela-
tiva ao mercado único, devendo a Co-
missão Europeia realizar uma avaliação 
de impacte social sempre que elabore 
legislação relativa ao mercado único. O 
relatório insta igualmente a UE a refor-

çar a componente social e a colocar as 
preocupações dos cidadãos no centro do 
Mercado Único Europeu. Na intervenção 
que precedeu a votação parlamentar, 
Correia de Campos disse que “para se 
alcançar um mercado único competi-
tivo, com crescimento inteligente, in-
clusivo e sustentável, que coloque os 
europeus no centro das preocupações”, 
as suas três componentes (empresas, 
cidadãos e governação) têm de avan-
çar em simultâneo, de modo a «tornar 
a ideia do mercado único não só mais 
amigável, como mais apetecível para os 
europeus”.

Nota do Editor


