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Foi há poucos dias votado no Parlamen-
to Europeu (PE) o “Relatório Dess”, um 
alemão do PPE, no qual ficaram contidas 
as principais linhas de orientação para o 
futuro da mais comunitária das políticas, 
a PAC. É o segundo relatório de iniciativa 
sobre este tema que o PE aprovou na pre-
sente legislatura. O primeiro, da autoria 
do Liberal George Lyon, havia sido aprova-
do em Março, por uma ampla maioria, tal 
como agora sucedeu.
As conclusões de um e de outro, bastan-
te próximas, não andam, aliás, também 
muito longe das linhas orientadoras ge-
rais propostas pela Comissão Europeia 
e tornadas públicas já este ano. Há um 
largo consenso sobre a necessidade de 
manter uma política “comum”, recusan-
do qualquer renacionalização, sobretudo 
num momento em que as disponibilida-
des orçamentais dos Estados-membros 
são mais dispares do que nunca. Existe 
também um quase consenso quanto à 
necessidade do orçamento agrícola para 
2014/2020 se manter próximo dos valo-
res de 2013 e há ainda uma grande con-

cordância quanto à questão básica dos 
novos critérios para atribuição das ajudas 
directas, bem como dos seus destinatá-
rios preferenciais. Igualmente objecto 
de apoio generalizado é o princípio de que 
devem ser atenuadas as disparidades na 
atribuição dos apoios entre agricultores 
e Estados-membros, através de uma me-
lhor redistribuição dos meios financeiros. 
Pode parecer surpreendente uma tão larga 
base consensual, numa matéria habitual-
mente controversa, sobretudo quando se 
torna necessário resolver a difícil equação 
de concretizar todos estes objectivos num 
contexto em que 10 dos 12 novos Estados-
-membros terminam em 2013 o seu pro-
cesso de “phasing in” quanto ao acesso das 
ajudas financeiras da PAC.
Sim, parece existir consenso mas convém 
recordar que estamos a falar apenas de 
“princípios gerais”, não de normas concre-
tas de aplicação. Só em Outubro, altura 
em que a Comissão apresentará as suas 
propostas legislativas e começará o “3º 
round” da negociação, poderemos saber 
se o real significado de tais princípios tem 
algumas semelhanças nas 21 línguas ofi-
ciais da União Europeia.

Luís Paulo Alves
 
O Parlamento Europeu, no âmbito do re-
latório Dess para a nova Politica Agríco-
la Comum, aprovou recentemente pro-
postas essenciais no que diz respeito ao 
sector do leite e dos produtos lácteos. 
Algumas destas propostas tiveram como 
proponentes eu próprio e o Deputado Ca-
poulas Santos em nome do Grupo Socia-
lista Europeu, na qual chamamos uma 
vez mais a atenção para a necessidade de 
avaliar a situação do sector antes de Mar-
ço de 2015, de modo a assegurar o bom 
funcionamento e a estabilidade do merca-
do do leite.
Esta ideia da necessidade de avaliação do 
sector leiteiro – já anteriormente defendi-
da mediante proposta minha aprovada na 
Comissão de Desenvolvimento Regional 
– é essencial para aferir a decisão de pôr 
fim ao regime de quotas leiteiras em Mar-
ço de 2015. Pretende-se apurar se, tendo 
em conta a situação concreta, a abolição 
deste regime de controlo de produção em 
Março de 2015 não vai agravar a situa-
ção do sector, ao contrário dos benefícios 
que se invocaram obter. Trata-se de uma 
questão de bom senso, verificar se essa 
decisão tomada em 2003 para vigorar 
durante 12 anos, se mantém oportuna a 
partir de 2015. Não podemos nesta maté-
ria tão importante estar perante questões 
dogmáticas.
Trata-se de uma matéria fundamental 
para Portugal e nomeadamente para 
os Açores fortemente dependentes da 
produção leiteira. Foi também aprovada 

uma proposta de regulamento sobre as 
relações contratuais no sector do leite e 
produtos lácteos, no âmbito do relatório 
Nicholson, que infelizmente ficou mui-
to aquém do necessário, desde logo por 
deixar de fora o sector da distribuição, 
essencial nesta abordagem e por no caso 
português, em concreto, se revelar de 
pouca eficácia, já que a maioria das rela-
ções contratuais visadas se estabelecem 
no quadro do sector cooperativo, também 
excluído desta proposta.
Ainda em relação ao sector leiteiro apelei 
no Parlamento Europeu para que, no âm-
bito da nova legislação sobre a rotulagem 
e informação sobre géneros alimentícios 
prestada aos consumidores, passasse a 
ser obrigatória, de imediato, a indicação 
do país de origem nas embalagens do lei-
te para consumo e dos produtos lácteos. 
Considero que essa informação deve ser 
dada com clareza aos consumidores. As 
grandes distribuidoras, com as suas mar-
cas próprias, alteram com frequência, por 
exemplo no caso do leite UHT, a proveni-
ência do leite no interior das suas emba-
lagens, sem que os consumidores façam 
a menor ideia deste facto, introduzindo 
assim no consumo milhões de litros de 
outras proveniências. Infelizmente, nes-
ta matéria, o que melhor se conseguiu foi 
que a Comissão Europeia desse prioridade 
imediata à analise da introdução da indi-
cação do país de origem para o leite e para 
os produtos lácteos. Lamentamos que 
não o tenha feito desde já e exigimos que 
observe rigorosamente este compromis-
so de celeridade.



TimOr-LeSTe

Dez anos de independência 
 

Xanana vinha 
descontraidamente em 
fato de treino, com os três 
filhos pequenos por perto, 
quando nos encontrámos 
casualmente, eram umas 
nove e meia da manhã de 
sábado, dia 18 de Junho, na 
Praça em frente ao Palácio do 
Governo em Díli. Ficamos à 
conversa, ao som da música 
rock produzida por uma banda 
de marinheiros americanos 
que, à sombra de um palanque, 
“abrilhantava” a Maratona 
pela Paz, a decorrer, com mais 
de 7.000 participantes. Bastou 
ensaiarmos uns incontroláveis 
passos de dança ao ritmo do 
“Billie Jean, is not my lover...” 
que os Marines atacavam, 
para centenas de jovens e 
menos jovens timorenses 
perderem a reserva e se 
lançarem entusiasticamente à 
improvisada pista. 

A escassos metros, o Presidente Ramos 
Horta procurava repousar da corrida, debai-
xo de um toldo, assediado por dezenas de ci-
dadãos que se aproximavam para o saudar. 
Milhares de pessoas espraiavam-se pela 
Praça, à espera de ver consagrar os ven-
cedores da Maratona. “Vai um chuto para 
golo?” desafiou-me o simpático GNR, me-
tendo-me à frente da miudagem que fazia 
fila para chutar e receber o corresponden-
te diploma. 
A eurodeputada alemã do PPE, que comi-
go integrava uma missão da Assembleia 
Parlamentar ACP-UE, não queria crer: “E 
dizem que Timor-Leste é frágil, com esta 
tranquilidade toda?!”
Dez anos depois da independência, a at-
mosfera é de serenidade e confiança no 
futuro, as eleições presidenciais e legisla-
tivas de 2O12 estão a ser encaradas sem 
crispações, muito longe do sentimento de 
insegurança vivido em 2006 e 2007. 
O Governo fez bem em distribuir uma pe-
quena parte do rendimento do petróleo em 
pensões, salários, bolsas, subsídios, etc. O 
injectar de dinheiro nas famílias e na eco-
nomia contribuiu para acalmar o ambien-
te social e politico, embora o desemprego 
ainda vá permanecer elevado por mais al-
guns anos, enquanto se forma gente e se 
semeiam oportunidades de investimento 

(o que sobra do Fundo do Petróleo ainda dá 
bem para investir em Obrigações do Tesou-
ro português, como sugere Ramos Horta, 
em gesto de retribuição solidária que nós 
devíamos aproveitar e agradecer).
Mas a verdade é que muito já mudou dra-
maticamente em apenas 12 anos, des-
de o referendo que fez sair os ocupantes 
indonésios. 
Em 1999 havia apenas um médico timo-
rense, o Dr. Rui Araújo, que foi o primeiro 
Ministro da Saúde (e muito bom!). Este ano 
serão distribuídos por todos os distritos 
640 jovens médicos timorenses, acabadi-
nhos de formar em Cuba! 
Hoje a TVTL e a RTPi chegam a todas as 
aldeias (claro que a programação de am-
bas podia ser muito melhor, até para aju-
dar a consolidar e disseminar a língua 
portuguesa).
E apesar dos muitos problemas inerentes 
ao processo de construção do Estado, in-
cluindo os rumores sobre corrupção alas-
trante e as querelas pessoais herdadas do 
passado, hoje há diálogo político institucio-
nal em Timor Leste, no Parlamento e fora 
dele: o Primeiro Ministro Xanana Gusmão 
tem associado os principais dirigentes da 
Oposição, incluindo o ex-Primeiro Ministro 
Mari Alkatiri, na tomada de decisão sobre 
questões nacionais decisivas, como a ne-

gociação sobre novas jazidas de petróleo e 
gás com a Austrália (com precioso aconse-
lhamento técnico e jurídico português, foi-
-me dito). O objectivo é trazer para a costa 
sul timorense as instalações de exploração 
e processamento que poderão transformar 
o país e assegurar um vertiginoso desen-
volvimento (empresários portugueses por 
que esperam, apesar de tantos apelos ca-
seiros à “diplomacia económica”?)
Claro que só no final do ano a rede eléctri-
ca deve chegar a todo o país. E em Baucau, 
a segunda maior cidade, não há ainda se-
quer nenhuma sala de leitura pública, es-
tando a maioria dos seus jovens desempre-
gada e sem acesso a quaisquer actividades 
culturais. 
Essa é uma das razões (a outra é que sou 
devota do Bispo/governador/salvador lo-
cal, D. Basílio Nascimento) por que estou 
a organizar, juntamente com o meu colega 
e amigo Rui Tavares, uma ideia dele: a ini-
ciativa “Encontros de Baucau”, para envol-
ver a juventude da cidade e arredores em 
actividades culturais e de cidadania activa 
(teatro, cinema, debates, artes plásticas, 
feira-de-livros, etc), entre 4 e 7 de Agosto 
próximo, com patrocínios conseguidos so-
bretudo em Portugal. 

Ana Gomes
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Correia de Campos
 
Os serviços públicos que os Tratados re-
ferem como SIEG, são valores comuns 
da União, promovendo a coesão social e 
territorial e o bem-estar dos cidadãos e 
o desenvolvimento económico da Europa. 
Estão reconhecidos no art. 14 do Tratado 
de Lisboa pela diversidade que apresen-
tam no modelo europeu de sociedade e 
no protocolo 26 anexo aos Tratados, pelo 
elevado nível de qualidade, segurança e 
acessibilidade de preços, igualdade de 
tratamento e promoção do acesso univer-
sal e dos direitos dos utilizadores, assen-
tando a sua organização e funcionamento 
no amplo poder de apreciação das autori-
dades nacionais, regionais e locais.
No Acto para o Mercado Ùnico, recente-
mente aprovado, a Comissão comprome-
teu-se a adoptar até 2001 uma comuni-
cação acompanhada de um conjunto de 
acções sobre os serviços de interesse 
geral (SIG), revendo e actualizando o pa-
cote relativo aos auxílios estatais no caso 
dos serviços de interesse económico geral 
(SIEG).
O Acordão Altmark do Tribunal de Jus-
tiça de 2000, tem sido a base inspirado-
ra de decisões da Comissão quanto ao 
conceito de auxílio estatal. Ele exclui do 
conceito de ajudas de estado, os casos 
em que se verifiquem cumulativamente 

as seguintes condições (1) as obrigações 
de serviço público serem claramente de-
finidas; (2) as compensações cujos pa-
râmetros dos cálculos de compensação 
sejam estabelecidos de forma objectiva 
e transparente; (3) a compensação des-
tinada a mera cobertura de despesas 
com uma margem de lucro razoável; e 
(4) não tendo havido concurso público, a 
compensação deve ser determinada com 

base numa análise de custos de uma em-
presa média “bem gerida” no sector em 
causa.
A Comissão, na sua Comunicação, agora 
em análise no Parlamento, entende que 
a aplicação do artigo 14 não prejudica a 
aplicação das regras de concorrência aos 
SIEG (artigos 106 e 107), devendo con-
tinuar a ser escrutinados como auxílios 
estatais todos os que não preencham 
os quatro critérios do Acordão Altmark, 
sendo o principal objectivo desta comu-
nicação a reforma das regras dos auxílios 
estatais aos SIEG em conformidade com 
os artigos 106 e 107.
A Comissão entende, todavia, que as re-
gras da concorrência não são aplicáveis a 
todos os SIG mas apenas aos de natureza 
económica (SIEG). Os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) de natureza mis-
ta, económica e não-económica só são 
abrangidos pela concorrência quando são 
económicos, o que é reforçado pelo artigo 
2 do protocolo 26 que garante total liber-
dade aos Estados-membros para prestar, 
mandar executar e organizar serviços de 
interesse geral não-económicos. Ainda 
assim, os prestadores de SIEG apenas 
se sujeitam às regras da concorrência na 
medida em que estas não interfiram com 
o cumprimento da missão particular que 
lhes foi confiada (artigo 106).
Este jogo aparentemente contraditório, e 

que muito ganhará em segurança jurídica 
com um novo enquadramento regulamen-
tar interpretativo, tem origem na história 
particular, em cada Estado-membro, da 
criação dos SIEG. Eles surgiram por for-
ça do desenvolvimento económico, numa 
fase em que não existindo condições nem 
instrumentos de mercado, o Estado tinha 
que prover a todas as necessidades co-
lectivas. Foi assim criando serviços públi-
cos de interesse geral, alguns dos quais 
adquiriram natureza económica e outros 
uma natureza puramente social, com 
uma estreita zona de sobreposição entre 
as duas esferas. Todavia, os serviços de 
natureza económica (SIEG) arrastam 
falhas do mercado na produção de bens 
e serviços, as quais têm que ser colmata-
das pela provisão pública que as solucio-
ne, de forma parcial ou por vezes total, de 
acordo com os valores da universalidade 
e equidade que estão na base do modelo 
social europeu.
As consultas realizadas pela Comissão 
revelaram que apesar de os instrumentos 
jurídicos de identificação das ajudas de 
estado terem funcionado razoavelmen-
te, permanecem algumas ambiguidades 
nestes serviços, havendo espaço para cla-
rificação jurídica e instrumentação mais 
clara, mais simples e mais proporcionada, 
com vista a uma maior eficiência na pres-
tação de SIEG de alta qualidade.

edite estrela
 
Com a presidência polaca da UE, surge 
a esperança de se poder dar um novo 
impulso à revisão da Directiva sobre 
“Licença de Maternidade”, praticamente 
bloqueado no Conselho durante a pre-
sidência húngara. É indispensável que 
este dossiê evolua, no respeito pelo 
voto do PE e pela vontade das cidadãs 
e dos cidadãos europeus que, recen-
temente, através de uma iniciativa do 
Eurobarómetro, se mostraram a favor 
do conteúdo do meu relatório. Uma son-
dagem recente revela que 8 em cada 10 
europeus são a favor do alargamento 
da licença de maternidade para 20 se-
manas, pagas na íntegra. A verdade é 
que, com a actual maioria absoluta de 
direita conservadora no Conselho, tor-
na-se bastante difícil aprovar este tipo 
de medidas progressistas. Os principais 
argumentos contra já são conhecidos, 
sejam financeiros, sejam ideológicos. 
A crise é um bom álibi para se não fa-
zer o que se não deseja, como provam 
os casos extremos do Reino Unido e da 
República Checa.
Mas nem tudo são más notícias. A Poló-
nia aprovou recentemente uma série de 
alterações ao seu Código de Trabalho, 

inspiradas nas propostas aprovadas 
pelo Parlamento Europeu, no senti-
do de garantir, a partir de 2012, vinte 
semanas de licença de maternidade, 
integralmente pagas, e a uma licença 
de paternidade de pelo menos 2 sema-
nas com os mesmos direitos. Interes-
sa referir que o Reino Unido, principal 

opositor às propostas aprovadas pelo 
Parlamento Europeu, também se pre-
para para alterar a legislação sobre 
licença de maternidade, paternidade 
e parental. De facto, está a decorrer 
uma consulta pública com o objectivo 
de reduzir a licença de maternidade das 
actuais 52 semanas para 18 semanas, 
que deverão ser pagas a 90% (anterior-
mente só as primeiras 6 semanas eram 
pagas a 90%), tendo como objectivo fa-
zer com que as 34 semanas de diferen-
ça possam ser usadas também pelo pai, 
aumentando também o subsídio corres-
pondente. Uma aproximação ao modelo 
flexível de outras licenças parentais em 
vigor em alguns Estados-membros da 
UE, designadamente, Portugal, Espa-
nha e Suécia, que melhor se adequa às 
necessidades e opções de cada família. 
Estas alterações e o célebre uso da 
licença de paternidade por David Ca-
meron, Primeiro Ministro britânico, 
correspondem aos resultados de recen-
tes sondagens que demonstram que a 
opinião pública é favorável a um maior 
envolvimento dos homens na educação 
das crianças e nas lides familiares.
Na sequência das recentes reuniões 
com a presidência polaca e com a co-
missária Reding, decidi apresentar um 

conjunto de propostas de compromisso 
que, julgo, podem facilitar o indispensá-
vel acordo entre o PE e o Conselho. Por 
exemplo, a introdução de uma cláusula 
“passerelle”, permitindo aos Estados-
-membros que não garantam 20 sema-
nas exclusivas para a mãe, ou 2 sema-
nas para o pai, transferir a diferença 
do período de licença parental. E uma 
cláusula “sunset” para que os Estados-
-membros possam introduzir as altera-
ções propostas de forma faseada, mas 
garantindo que as metas estabelecidas 
pelo PE sejam totalmente aplicadas até 
2020. Estas alterações, que também 
promovem a conciliação entre a vida fa-
miliar e profissional, são fundamentais 
para se alcançarem os objectivos de au-
mento do emprego feminino previstos 
na Estratégia “Europa 2020”. 
Estou certa de que o PE vai cumprir o 
seu dever, com abertura e flexibilidade. 
Espera-se que a Comissão e o Conselho 
estejam também à altura das suas res-
ponsabilidades. Na actual conjuntura, 
as mulheres e os homens europeus pre-
cisam, mais do que nunca, de um sinal 
de esperança das Instituições Euro-
peias e de sentirem que o que é feito em 
Bruxelas e adoptado em Estrasburgo 
melhora a sua qualidade de vida. 
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Para desbloquear 
a licença de maternidade 

 

Ajudas estatais aos serviços 
de interesse económico geral 
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Será que não 
aprendemos nada?

 

elisa Ferreira
O chamado Pacote da Governação Econó-
mica, depois de centenas de horas de tra-
balho e negociações, só será terminado em 
Setembro. A Presidência Húngara terminou 
a 30 de Junho sem conseguir o acordo com 
o Parlamento Europeu (PE) e a Presidência 
Polaca ainda não iniciou as negociações.
Genericamente, diria que o PE melhorou 
bastante as propostas que recebeu da Co-
missão Europeia (CE), mesmo sob o ponto 
de vista dos interesses de países como 
Portugal. Em particular, no relatório sobre 
desequilíbrios macroeconómicos de que fui 
autora, procurou-se sair do pressuposto de 
que os desequilíbrios estruturais de um país 
são forçosamente da sua responsabilidade, 
obrigando-o a aceitar o “remédio” preparado 
pela Comissão e multas em caso de não o 
tomar; o texto legal, depois das alterações 
do Parlamento, obriga a uma análise mais 
cuidada das causas do “desequilíbrio” – no-
meadamente, admitindo que parte delas 
pode resultar das próprias políticas euro-
peias ou das acções de outros países –, inclui 
na análise variáveis relativas à situação das 
empresas e do mercado de trabalho, impõe 
um envolvimento das autoridades nacionais 
e dos parceiros sociais nas principais fases 
do processo (desde a confirmação do dese-
quilíbrio até à fase da eventual sanção), re-
conhece explicitamente os direitos laborais 
e práticas contratuais nacionais, limita as 
sanções à penalização de atitudes de não 
cooperação ou fraude (e não à mera incapa-
cidade de atingir os objectivos propostos) e, 
se a posição do PE vingar nesta fase final, 
colocará sob observação não só os países 
que realizam défices excessivos como os 
que acumulam excedentes exagerados.
Outra questão é saber se, no caso de este 
pacote de regras e sanções reforçadas vir a 
ser aprovado, poderemos confiar que uma 
nova crise da dívida soberana (como a que 
se vive hoje com a Grécia, Irlanda e Portu-
gal) tem menor probabilidade de ocorrer. 
Pessoalmente, e para falar com franqueza, 
tenho dúvidas por três ordens de razões, 
que passo a explicitar.
Em primeiro lugar, porque não aceito o pres-
suposto de que basta ter as contas públicas 
equilibradas para que a economia cresça, 

por mais que as forças políticas dominantes 
o repitam até à exaustão. Nunca Portugal 
teve contas tão equilibradas como sob a al-
çada de Salazar e ainda hoje não consegui-
mos ultrapassar as deficiências estruturais 
que acumulámos durante esse período. É, 
sem dúvida, necessário equilibrar as contas; 
no entanto, esse equilíbrio é precário sem 
crescimento e emprego – e a agenda para o 
crescimento está totalmente ausente…
Depois, porque a actual crise da Zona Euro 
não foi provocada pelo endividamento dos 
países periféricos! Foi provocada pelo impac-
to que sobre eles causou a desregulação e a 
consequente crise nos mercados financeiros 
internacionais. Ora, partindo do princípio que 
outras crises “desequilibradoras” ocorrerão 
sempre, continua por resolver a ausência de 
mecanismos organizados de solidariedade 
entre os países do Euro que, pelo menos par-
cialmente, os ajudem a sair duma crise sem 
“entrarem em pré-falência”. Ter de recorrer 
ao FMI para estruturar, penosa e lentamen-
te, um mecanismo mínimo para a Zona Euro, 
a funcionar numa base de unanimidade entre 
todos os países membros, emprestando a 
taxas proibitivas com “remédios” meramen-
te punitivos e resultados que, pelo menos no 
caso grego, vão de mal a pior, diz tudo sobre o 
estado a que chegamos...
Por último, porque por detrás dos proble-
mas da Zona Euro está, tal como se previa, 
o facto de um mercado único fortemente 
concorrencial, reforçado por uma moeda 
comum, provocar sempre o fortalecimento 
dos mais fortes e o enfraquecimento dos 
mais fracos; por esta razão, já o relatório 
Mac Dougall, preparatório da União Econó-
mica e Monetária (1977), afirmava que o 
Orçamento Europeu deveria ser da ordem 
dos 2.5 a 10% do Rendimento Nacional Bru-
to da União Europeia para que a UEM pudes-
se funcionar. Apesar da crise e das ameaças 
que pairam sobre o euro, a CE acaba de 
apresentar o Quadro Financeiro Plurianual 
para 2014-2020: uma das suas coroas de 
glória é que o orçamento europeu previsto 
para este longo período não excederá os 
1.05% do Rendimento Nacional Bruto...
Eis a Europa do Século XXI, incapaz de re-
flectir sobre as lições da crise, a caminho da 
irrelevância!

Este será o último Suplemento Europa até às férias parlamen-
tares. Férias da nossa intranquilidade, que se iniciam sob o te-
mor do falhanço europeu: cacofonia, impotência, recriminação 

mútua, culpabilização absurda e muita, muita falta de senso. Elisa 

Ferreira descreve o esforço do Parlamento para melhorar o Pacote 

da Governação Económica, frustrado pela maioria de direita a que 

se juntou uma presidência húngara fundamentalista, deslumbrada 

pelo seu anti-progressismo militante, convencida que iria inaugurar 

uma nova ordem política internacional, a exemplo dos nacionalismos 

dos anos trinta do século passado. Felizmente transitámos para a 

Presidência Polaca, optimista e orgulhosa do seu crescimento a 4%, 

conservadora, mas mais tolerante. Estará certamente interessada 

em concluir o pacote da Governação Económica. Curiosamente, tal 

como nos informa Edite Estrela, será possível obter algum apoio dos 

Polacos à aprovação da directiva sobre Licença de Maternidade, que 

a insensível presidência anterior havia congelado. Edite escreve com 

optimismo, pois até do Reino Unido, grandes opositores à sua directi-

va, se começam agora a notar sinais de confluência. Como acontece 

aos bons negociadores Edite propõe novos compromissos, retoman-

do o tópico. Ganha sempre que toma a iniciativa.

O nosso experiente Luís Capoulas Santos, que, ao que tudo indica, 

será nomeado relator do importantíssimo dossiê sobre a nova PAC, 

fala-nos cautelosamente do difícil trabalho que o espera. É que os si-

nais de aparente consenso podem esbater-se quando se passar aos 

termos práticos. Luís Paulo Alves retoma o tema do leite e bate-se 

agora pela explicitação das denominações de origem, escamoteadas 

pelos grandes importadores que o trazem de longe e aparentemente 

mais barato. Impacienta-se com a demora nas decisões, mas todos 

sabemos que aqui em Bruxelas o que importa é colocar o comboio 

nos carris, ele lá chegará ao seu destino. Ana Gomes envolve-nos 

emocionalmente numa saborosa crónica sobre Timor, uma das nos-

sas obras de cidadania, milagre económico pela sábia e contida ges-

tão do petróleo, que consegue o consenso interno e acalma as ten-

sões sociais. Que diferença dos estados da costa ocidental da África! 

Razão para o nosso orgulho pela longa e paciente espera, por nós 

apoiada contra ventos e marés, que tanto terá influenciado o senti-

do cívico dos líderes do novo País. Finalmente, o autor destas linhas 

tenta, com pouco êxito receia, quebrar a mantra jurídica do zig-zag 

nos apoios aos serviços de interesse económico geral, os tais que 

alguns pretendem desmantelar, substituindo-os pelo mercado puro 

e duro, com o argumento das falhas de estado. Pretendem reescre-

ver a história, esquecendo que foram as ausências e mais tarde as 

falhas de mercado que geraram em quase todos os países serviços 

de interesse geral, sociais e económicos, cujos valores o Tratado 

protege e tão bem servem milhões de cidadãos. 

Nota do editor


