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Sonho ou Pesadelo
 

Edite Estrela

Um conhecido poeta 
português disse que o 
sonho comanda a vida. 
O “sonho americano” 
mobilizou milhares e 
milhares de cidadãos 

de todo o mundo, em busca de uma vida melhor, de 
uma sociedade democrática, livre, justa e próspera. 
O “sonho europeu”, gizado por Monnet e Schuman, 
de criação de um espaço de paz, democracia, liber-
dade e progresso, vem comandando a vida de cerca 
de quinhentos milhões de cidadãos que acreditaram 
neste projecto singular de integração europeia. Com 
o agudizar da crise e com a falta de respostas ade-
quadas, há quem preveja que em breve o sonho se 
vai transformar em pesadelo. 
Antes e depois de cada novo Conselho, os líderes eu-
ropeus proclamam a sua determinação em defender 
o euro e o seu apego ao projecto europeu. Palavras 
e não mais que palavras, dizem os cidadãos, ao veri-
ficar que, de cimeira para cimeira, a situação se vai 
degradando sem solução à vista. 

E, no entanto, com o decorrer do tempo e sucessivas 
eleições, alguns rostos vão mudando, mas a maioria 
de direita que durante a última década vem gover-
nando a maior parte dos Estados-membros continua 
a crescer. Como é possível? Pois não foram eles que 
endeusarem o mercado, ignoraram os sinais dos 
tempos e promoveram as desigualdades? E não são 
eles que se mostram incapazes de travar a crise, 
promover o crescimento e criar emprego? Como 
podem ser eles a resolver os graves problemas 
que eles próprios, por acção ou omissão, deixaram 
avolumar?
Para os líderes conservadores, só há uma receita: 
aplicar sanções e mais sanções aos países com défi-
ce orçamental elevado. Como se no défice residisse 
a origem da crise. Ora, antes da crise financeira, a Ir-
landa e a Espanha tinham superavit, o que não evitou 
a situação difícil em que agora se encontram. 
Joseph Stiglitz, num interessante artigo publica-
do no El Pais, chama a atenção para a incoerência 
desta relação de causalidade e dá exemplos: para 
alguns analistas, a crise latinoamericana da década 
de 1980 foi causada pelo endividamento excessivo; a 
crise mexicana de 1994 resultou de poupança insufi-
ciente; a crise asiática foi explicada pela governança; 

mas os países escandinavos, exemplos da governan-
ça mais transparente do mundo, também tiveram a 
sua crise. Para o Nobel da Economia, há apenas uma 
constante em todas estas crises: o mau comporta-
mento dos sectores financeiros. Por isso conclui que 
a actual crise existiria com ou sem euro e que sem 
crescimento económico não se sai da crise. 
Não é esse o entendimento da direita europeia que 
desgraçadamente é maioritária no Conselho, na Co-
missão e no Parlamento. E no glossário económico 
da poderosa dupla Merkel/Sarkozy, a quem os de-
mais dobram a cerviz, só constam planos de auste-
ridade e sanções para os países em dificuldades. O 
que significa que não vamos morrer da doença mas 
da cura. 
Será que não percebem o óbvio? Sem investimento, 
as medidas de austeridade vão conduzir à recessão 
económica. Sem consumo, os comerciantes não 
vendem, as fábricas não produzem, as exportações 
diminuem, as falências aumentam e o desempre-
go dispara. Um círculo vicioso que se não for rapi-
damente interrompido matará o euro e destruirá o 
projecto europeu, deixando um rasto de sofrimento 
e pobreza. Será que os cidadãos vão permitir que o 
sonho europeu termine em pesadelo? 

O “novo” Parlamento Europeu 
após o Tratado de Lisboa

 

Vital 
Moreira 

A entrada em vi-
gor do Tratado de 
Lisboa em finais 
de 2009 marcou 
o início de uma re-

volução, ainda não completamente assimilada 
por todos os actores, no papel do Parlamento 
Europeu no quadro institucional da União Euro-
peia que se traduz na superação do “défice de-
mocrático” da União, acusação corrente, e em 
boa parte justa, da era pré-Tratado de Lisboa.
A destacar na “democratização” determinada 
no Tratado de Lisboa estão desde logo os prin-
cípios democráticos que passou explicitamen-
te a prever no seu texto, incluindo o princípio 
da democracia representativa e participativa 
(art. 10º TUE). Mas a principal mudança está 
no poder legislativo da União. Com poucas ex-
cepções, o Parlamento é hoje um legislador 
pleno, a par com o Conselho. A generalidade 
das leis passou a ser aprovadas segundo o pro-
cedimento legislativo ordinário (usualmente 
apelidado de co-decisão). O mesmo se passa 
com a aprovação dos tratados internacionais, 
que também precisam de aprovação do Par-
lamento Europeu e do Conselho. Estes dois 
factores significam que o corpo normativo da 
União (directivas e regulamentos, além dos 
tratados internacionais) passou a ser aprova-

do cumulativamente - e em pé de igualdade - 
pelo Conselho, em representação dos Estados 
membros, e pelo Parlamento Europeu, em re-
presentação dos cidadãos europeus. 
Além da função legislativa, o Parlamento Eu-
ropeu passou ainda a desempenhar um papel 
central na definição do orçamento da União, 
cabendo-lhe a sua aprovação em conjunto com 
o Conselho, ao passo que antes do Tratado de 
Lisboa o Parlamento apenas votava uma parte 
do orçamento.
Por fim, a função de escrutínio político, quer 
sobre a Comissão, quer sobre o Conselho, pas-
sou a ser mais ampla e efectiva. No que toca à 
Comissão, é desde logo de destacar que o Tra-
tado passou a prever não só que o Presidente 
da Comissão deve ser escolhido atendendo aos 
resultados das eleições para o Parlamento 
Europeu mas também que cabe a este último 
aprovar esta nomeação, bem como a dos res-
tantes comissários europeus que compõem o 
colégio. Os poderes de fiscalização sobre a Co-
missão vão ainda desde o poder de apresentar 
uma moção de censura, que poderá conduzir 
à demissão em bloco da Comissão (definiti-
vamente o mais agressivo), à possibilidade de 
cada deputado interpelar com perguntas es-
critas a orais, a que a Comissão tem a obriga-
ção de responder. No que respeita ao Conselho, 
destaca-se a obrigação de tomar em conside-
ração as recomendações do Parlamento, e ain-
da o dever de reportar a este os resultados de 
que cada cimeira europeia.

É por isso incontestável que o Tratado de 
Lisboa veio criar um “novo” Parlamento Eu-
ropeu, com poderes reforçados e, por isso, 
com responsabilidades acrescidas perante 
os seus representados, ou seja, os cidadãos 
europeus. Assim, dois anos depois da entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa, e agora que nos 
encontramos a meio da legislatura, é altura 
de perguntar: que balanço fazer desta nova 
responsabilidade? 
A minha resposta parte da minha experiência 
específica enquanto Presidente da Comissão 
de Comércio Internacional do Parlamento 
Europeu. No que respeita à actividade do PE 
enquanto co-legislador na política comercial 
comum da União (que com o Tratado de Lisboa 
passou a incluir também o investimento direc-
to estrangeiro), a mudança é avassaladora: na 
legislatura passada o Parlamento tratou de 41 
dossiers legislativos, sendo que destes apenas 
1 através do processo legislativo ordinário, 
18 pelo processo de consentimento e 22 pelo 
processo de consulta; na presente legislatura, 
decorrida apenas metade dela, a Comissão 
do Comércio Internacional tem actualmente 
em mão, 37 processos legislativos activos e 
37 processos legislativos concluídos, supe-
rando em número total da legislatura passa-
da. Mas ainda mais relevante é o número de 
dossiers a decorrer pelo processo legislativo 
ordinário: 26 processos, a milhas do mandato 
anterior. Os números são igualmente expres-
sivos no respeitante à aprovação dos tratados 

internacionais.
Mas não é só no poder legislativo que se nota 
diferença. É inegável o poder de modelação do 
Parlamento Europeu quer na definição da es-
tratégia delineada pela Comissão em diversos 
domínios, sejam eles o comércio internacional 
ou outros, quer na implementação. Basta aten-
tar, no caso do comércio internacional, para a 
intervenção do Parlamento em todo o processo 
relativo à celebração de acordos comerciais en-
tre a União e outros países ou blocos, desde a 
definição do mandato para a negociação até à 
aprovação do acordo negociado e a aprovação 
de legislação suplementar como é o caso dos 
regulamentos que prevêem cláusulas de sal-
vaguarda na sua aplicação. Não há muitos par-
lamentos com tantos poderes desta natureza.
O que se deixou dito para a área do comércio 
internacional vale para outros domínios da 
competência da União em que o Parlamento 
passou a deter plenos poderes de codecisão 
legislativa e de aprovação de tratados, como é 
o caso da área de liberdade, segurança e justi-
ça. A única excepção de tomo é agora a área da 
política dos negócios estrangeiros, onde o PE 
não detém poderes legislativos, limitando-se a 
pareceres e recomendações.
Com a aprovação do Tratado de Lisboa a União 
ganhou uma nova arquitectura institucional, 
em que Parlamento Europeu passou a ter um 
papel central na definição do rumo da União. 
E até agora pode dizer-se que não “deixou os 
seus créditos em mãos alheias”....

Nota do 
Editor

 
Este Suplemento Europa 
faz o balanço da activi-
dade dos parlamentares 
socialistas europeus da 
Delegação Portuguesa, 
durante a primeira meta-
de do seu mandato. As-
sim se prestam contas, 
reflectindo sobre o que se 
fez, as pequenas vitórias 
e as grandes frustações, 
na convicção de que o 
aperfeiçoamento e o pro-
gresso resultam sempre 
de uma análise correcta 
do passado. A delegação 
Socialista ao Parlamento 
Europeu deseja Festas Fe-
lizes a todos os leitores do 
Suplemento Europa.
 

António Correia de 
Campos
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Tempo de balanço
 

Balanço e Perspectivas
 

Elisa 
Ferreira 

Dezembro é 
tempo de ba-
lanço, reco-

mendando uma prestação pública de 
contas que se torna tanto mais imperio-
sa quanto coincide com metade de um 
mandato. A violência e o carácter mu-
tante da crise dificultam a síntese, so-
bretudo para quem, como eu, é membro 
efectivo da Comissão do Parlamento Eu-
ropeu (PE) mais directamente envolvida 
nos temas centrais da actual agenda 
europeia (Comissão dos Assuntos Eco-
nómicos e Monetários – ECON), temas 
em que o Tratado de Lisboa reforçou os 
poderes do PE enquanto co-legislador.
Note-se ainda que, no plano ideológico, 
fazer passar uma agenda alternativa 
de centro-esquerda não é tarefa fácil 
perante um PE dominantemente de di-
reita e centro-direita e uma Comissão 
Europeia e um Conselho Europeu de 
tonalidade semelhante; não obstante, 
essa agenda tem vindo lentamente a 
afirmar-se, assente em três eixos fun-
damentais: a regulação e controlo sobre 
os mercados; a defesa das empresas e 
do emprego face à voragem do sector 
financeiro; a sobrevivência de um mo-
delo europeu em que a concorrência se 
combine com coesão (quer a nível social 
quer espacial).
O facto de ter sido a autora, no fim do 
mandato anterior, do Relatório do Par-
lamento Europeu sobre a estratégia de 
saída da crise – onde defendi, nomea-

damente, as euro-obrigações embora 
ainda não se antecipasse a actual di-
mensão da crise  – permitiu-me integrar 
e participar activamente na Comissão 
Especial do Parlamento para a Crise Fi-
nanceira, Económica e Social (CRIS)  ; a 
qualidade do relatório final desta justi-
fica a sua análise cuidada  e o equilíbrio 
de algumas das suas conclusões reflec-
te a intensidade e qualidade do envolvi-
mento de vários elementos da área de 
esquerda.
Apesar desse trabalho persistente, ha-
verá que reconhecer que foi sobretudo 
a gravidade e extensão da crise a razão 
principal para que temas anteriormen-
te rejeitados transitassem para o cen-
tro da agenda da iniciativa legislativa 
europeia. O mais conseguido (embora 
ainda muito incompleto) tem sido o da 
regulação e supervisão financeira; as 
iniciativas legislativas, cobrindo prati-
camente todas as tipologias de activi-
dade e as respectivas infraestruturas 
de mercado, têm vindo a envolver os 
membros do ECON numa actividade 
frenética e de grande responsabilidade 
e tecnicidade. Neste quadro, fui a rela-
tora do texto legal em que o PE toma 
a iniciativa de exigir à Comissão Euro-
peia (regra 42) que produza legislação 
para a gestão de crises nos grandes 
bancos europeus, detalhando os con-
tornos de tal legislação;  ; na realidade, 
ultrapassadas que estão as duas datas 
inicialmente previstas, o PE continua a 
aguardar a proposta da Comissão (ago-
ra prometida para Fevereiro). O círculo 
vicioso entretanto criado entre países e 
bancos, ambos em dificuldade, ilustra 
bem a oportunidade desta iniciativa do 

PE; o relatório prevê, nomeadamente, 
que se constitua um Fundo, sendo fi-
nanciado pelos próprios bancos, que 
seja capaz de realizar as primeiras in-
tervenções num banco em crise, assim 
protegendo o dinheiro dos contribuin-
tes. A necessidade de enquadrar a nível 
europeu esta intervenção obrigou-me 
a uma participação muito activa na 
criação das novas autoridades de su-
pervisão europeia para banca, seguros 
e valores mobiliários (as ESA) , quer 
em termos de elaboração da legislação 
quer de selecção dos candidatos que 
hoje as lideram.
À medida que a crise do sector financei-
ro contaminou os Estados, também o PE 
foi envolvido na produção de legislação 
dirigida ao saneamento das finanças 
públicas. A revisão do Pacto de Estabi-
lidade e Crescimento (PEC), tornando-
-o ainda mais exigente, ficou conhecida 
por “Pacote de Seis” (Six Pack) , tendo-
-me sido atribuída a responsabilidade 
pela elaboração de um desses textos 
legislativos: aquele que, ao controlar os 
“desequilíbrios macroeconómicos”, abre 
uma rara “janela de oportunidade” para 
reconhecer, por detrás do défice e da 
dívida, tensões na economia e no mer-
cado de trabalho que foram sendo fre-
quentemente ignoradas na aplicação do 
PEC. Depois de negociações duríssimas, 
designadamente pela oposição alemã à 
possibilidade de países com excedentes 
receberem recomendações por parte da 
Comissão, a legislação será publicada 
em Dezembro.  Seguir-se-á agora o meu 
envolvimento (enquanto relatora, num 
dos textos, e porta-voz do grupo S&D, 
no outro) nas duas novas propostas da 

Comissão para o controlo orçamental 
nos países com défice excessivo,  , pro-
postas recentemente apresentadas por 
Durão Barroso, em articulação com o 
Livro Verde das “Obrigações de Estabi-
lização” . 
Num período dramático como o actual e 
em que, lamentavelmente, as soluções 
andam sempre mais devagar do que os 
desenvolvimentos de crise, o combate 
por uma visão de fundo que enquadre 
coerentemente as soluções de curto 
prazo faz-se sobretudo na actividade 
quotidiana de participação em debates 
e conferências de alto nível, emendas 
a relatórios, intervenções no Plenário 
e em Comissão; só uma rápida pesquisa 
pelos registos existentes pode ilustrar a 
agenda alternativa que está implícita na 
interpelação que fiz dos principais acto-
res políticos: do Presidente do Eurogru-
po (Juncker) ao Presidente da Comissão 
e Comissários (sobretudo Olli Rehn, Mi-
chel Barnier, Joaquin Almunia e Algirdas 
Semeta) passando pelos responsáveis 
máximos do Banco Central (Jean-Clau-
de Trichet, Vítor Constâncio – sobretudo 
na sua confirmação no lugar – e, mais 
recentemente, Mário Draghi).
Dado o clima de emergência económica 
em que continuamos a viver, optei cons-
cientemente por deixar na sombra desta 
síntese outros trabalhos realizados, no-
meadamente na Comissão Especial para 
as Perspectivas Financeiras pós 2013, 
na delegação parlamentar EU – Índia 
ou, enquanto suplente, na Comissão dos 
Transportes. Resta-me desejar que o 
fim desta terrível crise política, econó-
mica e social me venha permitir alargar 
a matéria de futuras sínteses.

Capoulas 
Santos

Está prestes a 
terminar a pri-
meira metade 

do presente mandato do Parlamen-
to Europeu (PE), um período rico em 
acontecimentos, infelizmente, a maior 
parte negativos, dadas as repercussões 
na Europa da maior crise económica e 
financeira dos últimos 80 anos. A cons-
trução europeia, pacientemente conse-
guida degrau a degrau durante déca-
das, tem-se revelado demasiado frágil 
face à dimensão da tormenta que tem 
fustigado, em particular, a sua compo-
nente mais recente - o Euro.
Apesar disso, o funcionamento das 
instituições e a implementação das 
políticas comuns tem seguido o seu 
caminho, de acordo com os calendários 
e os ciclos políticos, cuja dinâmica pró-

pria nem as grandes crises conseguem 
alterar significativamente. Assim tem 
sucedido com as áreas que acompa-
nho directamente: na frente interna, as 
mais comuns das políticas europeias - a 
agricultura e as pescas; e, na frente ex-
terna, as delegações inter-parlamenta-
res UE/México e UE/Mercosul e a Vice-
-presidência da Eurolat.
A actividade parlamentar a que mais 
tempo e esforço dedico, por foça das 
responsabilidades de que estou inves-
tido no Grupo Socialista - coordenador 
dos Socialistas na Comissão da Agri-
cultura e relator para a reforma da Po-
lítica Agrícola Comum (PAC) - a agri-
cultura, conheceu neste importante 
período importantes avanços, visando 
preparar a grande mudança que a re-
forma, a concluir até meados de 2013, 
introduzirá.
O Grupo Socialista foi o primeiro a 
aprovar e tornar público um documento 
de orientação onde estão contidas as 
principais linhas orientadoras que o PE, 

por duas vezes, confirmou no essencial 
e que a Comissão Europeia, em linhas 
gerais, teve em conta nas suas propos-
tas para o futuro: uma PAC mais verde, 
mais justa e equitativa nos apoios, mais 
competitiva e orientada para o merca-
do, mais preocupada com os pequenos 
agricultores e com os jovens, com so-
luções para a ocupação humana dos 
territórios e para a diversificação da 
sua base económica. O próximo ano e 
meio confirmará se os bons princípios, 
favoráveis a Portugal, terão expressão 
concreta no compromisso final que vier 
a ser aprovado. 
O debate em torno do futuro da Políti-
ca Comum de Pescas teve um percurso 
paralelo ao da agricultura, tendo em 
vista a reforma do sector, cujos contor-
nos se definirão igualmente na segunda 
metade do mandato. As soluções para 
conciliar a tripla dimensão económica, 
social e ambiental terão de acomodar 
as principais preocupações portugue-
sas referentes à modernização da pe-

quena pesca costeira, à não concentra-
ção dos direitos de pesca, às pescarias 
multi-específicas e à exclusividade do 
oceano até às 12 milhas no Continente 
e 100 nas regiões autónomas. Nalguns 
destes aspectos, as propostas não vão 
no melhor sentido, o que exigirá uma 
redobrada atenção no processo nego-
cial e decisório que agora se inicia. 
Por fim, sobre a cooperação UE-Amé-
rica Latina, a preponderância de países 
como o Brasil na cena internacional e 
a janela de oportunidade proporciona-
da pelos laços históricos e culturais, 
e, por outro lado, a expressão que têm 
vindo a adquirir as forças progressistas 
na América Latina, justificam mais do 
que nunca a necessidade imperativa de  
reforçar o relacionamento entre estes 
espaços regionais. Aqui, é de referir o 
papel fundamental que a diplomacia 
parlamentar tem vindo a desempenhar 
na consolidação deste processo, e em 
que o PE é naturalmente a charneira 
das suas múltiplas vertentes. 
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Aprendizagem em tempos difíceis
Balanço de meio mandato

 

Balanço e perspectivas da actividade
 

Correia 
de 
Campos 

Chegados ao 
meio da legisla-

tura olhando para trás, descobrimos um 
Parlamento mais activo, mais interve-
niente, mais protagonista, mais cioso das 
suas competências, mais exigente peran-
te a Comissão e o Conselho. Tal como de-
corre das responsabilidades acrescidas 
que lhe foram atribuídas pelo Tratado de 
Lisboa. O Presidente da Comissão (Du-
rão Barroso), proposto pelo Conselho, 
tem que receber a concordância do Par-
lamento e depois dele os seus comissá-
rios, procedimento que está longe de ser 
uma mera formalidade, pois ainda neste 
mandato o Parlamento “sugeriu” a Bar-
roso a substituição de uma candidata a 
comissária, portadora de registo político 
duvidoso.
Ao Parlamento comparecem regularmen-
te o Presidente da Comissão para debates 
de natureza geral e obrigatoriamente os 
comissários envolvidos na legislação em 
discussão ou votação. Mas comparece 
também, embora de forma menos fre-
quente, o Presidente do Conselho (Van 
Rompuy) e obrigatoriamente, no início 
e fecho de cada presidência rotativa, o 
primeiro-ministro do País que detém a 
presidência. Mas são ainda frequentado-
res habituais do Parlamento o Presiden-
te do Grupo dos 17 que integram a Zona 

Euro (Jean-Claude Juncker), bem como 
o governador do Banco Central Europeu 
(Mário Draghi). As relações entre o Par-
lamento e os Países que detêm rotati-
vamente a Presidência nem sempre são 
cordiais, como aconteceu com a Presidên-
cia Húngara, quando a troca de palavras 
por vezes alcançou situações de crise 
relacional.
O Parlamento aproveita bem as suas pró-
prias iniciativas e meios como a eleição 
do Prémio Sakharov ou o Prémio Lux de 
cinema; pelos espaços e passos perdidos 
estão constantemente a ser exibidos, 
grupos corais, musicais ou folclóricos, 
exposições de regiões, instituições, mo-
vimentos, ideias, no âmbito da quota re-
gular consentida a cada deputado. Pela 
nossa parte, orgulhamo-nos de termos 
promovido a vinda a Bruxelas do Grupo 
Alma de Coimbra, que encantou os que o 
escutaram.
Se quiser eleger um só facto de mais 
relevo no desempenho de funções par-
lamentares nesta metade de mandato, 
mencionarei o relatório que transporta 
o meu nome, sobre o mercado único dos 
cidadãos, de apreciação a uma propos-
ta da Comissão para o relançamento do 
Mercado Único, instrumento essencial do 
crescimento económico europeu. Outros 
relatórios de semelhante interesse es-
tratégico e político de que fui protagonis-
ta, foram um sobre os Serviços Sociais 
de Interesse Económico Geral, onde se 
entrechocam concepções opostas entre 
sociais-democratas e liberais de direita. 
Também devo mencionar os relatórios 

sobre segurança e sobre informação 
relativa a medicamentos, bem como o 
relatório sobre a directiva dos direitos 
dos doentes a cuidados de saúde trans-
fronteiriços. Na Comissão de Indústria, 
Tecnologia e Investigação, nestes dois 
anos e meio assistimos à criação de um 
movimento de desburocratização do 7º 
Programa Quadro de Investigação e bem 
assim a preparação do 8º, sob a desig-
nação “Horizonte 2020”, o relançamen-
to da missão do Centro de Investigação 
Conjunta (Joint Research Center) pro-
priedade da UE e sobretudo, pelo tempo 
dispendido, o Painel de Avaliação Tecno-
lógica (Science and Technology Options 
Assessment, STOA), onde desempenho 
as funções de Vice-Presidente.
Na cooperação com terceiros países, des-
taco a minha participação na Delegação 
Interparlamentar UE-Chile, ao qual espe-
ro vir em breve a presidir. Já se realizaram 
cinco encontros, três deles no Chile, ten-
do a Delegação Parlamentar sido recebida 
quer pela Presidente Bachelet, quer pelo 
Presidente Piñera.
O trabalho individual é completado pelos 
frequentes encontros do Grupo Parla-
mentar dos Socialistas e Democratas, 
o segundo maior grupo do PE, por onde 
passam os debates dos temas de im-
portância política relevante, servindo 
de espaço para discussão, informação e 
aprendizagem.
Os encontros regulares da nossa pequena 
delegação e os frequentes encontros de 
convívio, por vezes alargados a colegas de 
outras delegações parlamentares, são um 

referencial da democracia viva.
Não posso negar o facto de os últimos 
dois anos terem sido dominados pela cri-
se financeira, económica, depois política e 
respectivas sequelas. O Parlamento tem 
constituído um logradouro privilegiado 
para observar o desenrolar da crise, mas 
também um purgatório de sofrimento ao 
vermos avançar uma crise de contornos 
cada vez mais nítidos cujas respostas, 
infelizmente, não têm estado à altura da 
sua gravidade. O Parlamento Europeu 
tem sido um terreno de profundo debate, 
mas a sua natureza constitucional não lhe 
confere as armas que tão necessárias se-
riam para debelar a crise e seus efeitos. 
Tem, todavia, desempenhado uma mis-
são de consciência crítica. Vale dizer que 
o tem feito com notável e até inusitado 
consenso.
Para terminar com uma nota de optimis-
mo, direi que muito se espera da próxima 
presidência socialista do Parlamento Eu-
ropeu. Martin Shulz, actual presidente do 
Grupo dos Socialistas e Democratas, será 
a partir de Janeiro o próximo Presidente 
do Parlamento Europeu. Apesar das limi-
tações constitucionais do cargo, esta pró-
xima eleição, bem como o facto de a pre-
sidência rotativa passar a ser exercida no 
próximo semestre pela social democrata 
Helle-Thorning-Schmidt, primeira-minis-
tra da Dinamarca, conjugam-se para que 
algo possa vir a ser diferente no consen-
so dos grandes líderes europeus que, até 
hoje, não puderam reunir as suas forças 
para sanear as finanças europeias e relan-
çar o crescimento e o emprego

Luís 
Paulo 
Alves

O início desta 
legislatura foi 

marcado pela entrada em vigor do Tra-
tado de Lisboa e pelos novos poderes 
de co-decisão do Parlamento Europeu. 
Coube-me a honra de ter sido o primei-
ro relator do Parlamento Europeu res-
ponsável pela produção de legislação 
agrícola, em processo de co-decisão, 
mais ainda por envolver os Açores, so-
bre “Medidas Específicas no Domínio 
Agrícola a Favor das Regiões Ultraperi-
féricas”. Criei consensos no Parlamento, 
numa negociação difícil com a Comissão 
e o Conselho, mas conseguimos um bom 
resultado final, contribuindo, entre ou-
tras coisas, para a viabilização da fileira 
do açúcar de beterraba nos Açores.
Este período tem sido igualmente mar-
cado pela preparação da reforma da 
PAC. Participo activamente na constru-
ção das propostas do Grupo Socialista 
(S&D) e na Comissão de Agricultura 
(AGRI) fui responsável no S&D para vá-

rios dossiers, entre os quais, o “POSEI”, 
a “Simplificação da PAC”, o “Melhor Fun-
cionamento da Cadeia de Abastecimen-
to Alimentar”, que visava fazer chegar 
uma parte mais justa dos rendimentos 
aos produtores agrícolas. Intervim na 
“Crise do Leite”.
Outra das políticas comuns em processo 
de reforma é a Politica de Coesão. Fui 
co-autor do documento Socialista para 
esta politica tão importante para o nos-
so país e para o futuro da Europa. No 
âmbito do meu trabalho na Comissão de 
Desenvolvimento Regional (REGI), fui 
nomeado pelo Parlamento Europeu, res-
ponsável do parecer sobre “Serviços So-
ciais de Interesse Geral” matéria par-
ticularmente importante no momento 
actual da EU. Fui responsável Socialista 
por vários dossiers relacionados com as 
Regiões Autónomas Portuguesas. Na 
sequência da intempérie que assolou a 
Madeira, desloquei-me à Região para me 
inteirar das dificuldades, das possibili-
dades de ajuda, bem como para mani-
festar a nossa solidariedade ao povo e 
às instituições madeirenses.
Fui ainda um dos dinamizadores da cria-
ção da Conferência dos Deputados Eu-
ropeus das RUP que estabeleceu a cria-

ção de uma plataforma comum entre os 
deputados das RUP e os Comissários da 
Agricultura, Desenvolvimento Regional 
e Comércio Internacional.
Como vice-presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Económico EU-ACP fui 
observador das eleições Moçambicanas 
e co-presidi à Comissão no Congo. 
No contacto com as populações desta-
co entre muitos eventos, os Seminários 
do “Futuro do Leite” e do “Voluntariado”, 
com centenas de participantes nos Aço-
res, bem como as dezenas de reuniões 
de trabalho que tive com várias entida-
des das ilhas.
Destaco também, em Bruxelas, a pre-
sença a meu convite na sala do Plenário 
das 16 Associações Agrícolas de todas 
as ilhas dos Açores, na apresentação 
pelo Comissário da proposta da nova 
PAC, bem como do Seminário do Volun-
tariado com sete movimentos de várias 
ilhas dos Açores e representantes das 
várias instituições europeias.
Intervim no plenário sobre temas como 
a Juventude, a Educação e Inovação, 
Mercado Único, Política de Coesão, Pes-
cas, entre outros. E também o tenho 
feito sobre o estado da União, porque o 
nosso grande e ambicioso projecto está 

afectado por uma crise sem preceden-
tes. Nesta UE com um Conselho Europeu 
quase exclusivamente composto por go-
vernantes da direita conservadora, im-
põe-se uma nova abordagem mais pro-
gressista no combate às dificuldades, 
e na construção de uma solidariedade 
mais activa entre os Estados-membros.
Nesta linha, pretendo continuar a inter-
vir assiduamente nos Plenários e nas 
minhas Comissões. Na Comissão AGRI 
participarei nos trílogos com a Comis-
são e Conselho para a negociação do 
POSEI (programa que faz a adaptação 
da PAC às RUP) bem como no debate e 
aprovação da Reforma da PAC. No âm-
bito da Comissão REGI fui nomeado, re-
centemente, responsável no Grupo So-
cialista para o Parecer do regulamento 
relativo à Política Comum das Pescas. 
Ainda no âmbito desta Comissão estou a 
acompanhar os trabalhos referentes às 
propostas do PE para o futuro Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020, com 
especial atenção para futuro da Política 
de Coesão. E gostaria ainda de destacar 
o meu envolvimento no lançamento da 
nova estratégia para as Regiões Ultra-
periféricas, que será apresentada em 
2012. 
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Balanço de meio mandato
 

Ana 
Gomes

O meu trabalho 
como Relatora 
Permanente do 

PE para a  Líbia arrancou no decorrer de 
2010, com uma missão a Tripoli e Bengha-
zi  que resultou num relatório muito crítico  
sobre o Acordo-Quadro que a União Europeia 
estava a negociar com o regime de Kadafi.  O 
PE aprovou a correspondente resolução  em 
Janeiro de 2011, quando a Primavera Árabe  
já descia às ruas na Tunísia e no Egipto. No 
mês seguinte, em Fevereiro, chegou a vez da 
Líbia se revoltar contra a ditadura. Logo a  10 
de Março o PE, numa resolução que redigi, 
pedia a intervenção de uma força interna-
cional que exercesse a “responsabilidade de 
proteger” os civis na Líbia   e que impusesse 
uma zona de exclusão aérea para impedir os 
aviões do regime de bombardear o povo – 
como o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas acabou por determinar.   
Em Maio, voltei a Benghazi  para contactos 
com o Conselho Nacional  de Transição e 
uma visita à  linha da frente,  então situada 
em Ajdabia. Pouco depois a UE abria uma 
representação em Benghazi. Voltei a Tripoli 
em Setembro, mal a capital foi libertada do 
regime de Kadafi, e visitei outras cidades 
martirizadas pelo conflito, como Misurata e 
Zawia. Vi que a missão da NATO foi cumprida 
com precisão cirúrgica.  E vi um povo eufóri-
co com a libertação e desejoso de aprender 
a viver em democracia, pedindo apoio para 
criar as necessárias instituições. Há  imenso 
trabalho para a UE  fazer na Líbia, incluindo 
ajudando a organizar mulheres e jovens, em 
apoio das suas aspirações democráticas. Por 
isso, o trabalho como relatora do PE para Lí-
bia continuará, naturalmente, a ser a minha 
prioridade na segunda metade deste manda-
to como eurodeputada.  

Acompanhei de perto toda a evolução no 
Norte de África e  Médio Oriente, integran-
do um Grupo de Trabalho criado no PE para 
o efeito, e nesse âmbito estive este ano no 
Egipto, durante o referendo  e na Tunísia, du-
rante as eleições. Sei que a estabilização de-
mocrática e o desenvolvimento económico 
em todos estes países serão determinantes 
não apenas para a segurança de cada um e 
regional, mas também para a da própria 
Europa.
Como membro suplente da Comissão de Li-
berdades Cívicas, Justiça e Assuntos Inter-
nos (LIBE) sou relatora para o Reforço da 
Segurança, Química, Biológica, Radiológica e 
Nuclear (QBRN): fiz recomendações, que o 
PE aprovou em Dezembro de 2010, sobre o 
Plano de Acção QBRN, adoptado pela UE em 
2010 e que todos os Estados-Membros de-
vem por em prática para assegurar resposta 
coordenada e eficaz a um ataque ou aciden-
te com qualquer uma destas substâncias 
(por exemplo, semelhante ao ocorrido em 
Fukushima). 
Na Comissão LIBE sou também relatora-
-sombra, pelos Socialistas Europeus, do re-
latório legislativo sobre a Comercialização e 
Uso de Precursores Explosivos: participo nas 
negociações do PE com o Conselho da UE e 
com a Comissão Europeia (CE) para garantir 
um apertado regime de licenciamento para 
as aquisições de produtos químicos explo-
sivos usados em aplicações diversas (como 
os usados em adubos agrícolas que foram 
utilizados no ataque terrorista na Noruega, 
no Verão passado).
Durante a primeira metade deste mandato 
procurei colocar a luta contra a corrupção 
na agenda política da UE. Assim, em conjun-
to com deputados de vários grupos políticos, 
lancei a Declaração Escrita sobre os esfor-
ços da União Europeia na luta contra a cor-
rupção, adoptada pelo Parlamento Europeu 
em 2010. Nessa declaração, o PE solicitou a 
criação de “um mecanismo claro para acom-
panhar, com regularidade, a situação [rela-

tiva à corrupção] nos Estados-Membros”.  
A Comissão publicou, em Junho de 2011, a 
Comunicação intitulada “Luta contra a cor-
rupção na UE” e a Decisão relativa à criação 
do Mecanismo de Informação Anticorrup-
ção e deverá produzir um primeiro relatório 
de análise por Estado Membro em 2013. 
Articulada com deputados de outros grupos 
políticos, tenho patrocinado diversas audi-
ções de peritos na luta contra a corrupção e 
a criminalidade financeira,  frequentemente 
em colaboração com a ONG Transparência 
Internacional, com vista a obrigar ao con-
trolo dos paraísos fiscais e a fiscalidade har-
monizada e transparente nos 27 Estados da 
UE, objectivos que a crise financeira tornou 
ainda mais prementes. Neste domínio, ainda, 
apresentei à Comissão Europeia uma queixa 
formal sobre a aquisição de submarinos pelo 
governo Barroso/Portas, submetendo docu-
mentação de apoio que me deu muito tra-
balho recolher. A investigação da Comissão 
está a correr, já tendo sido pedidas explica-
ções  ao governo português.
Como membro da Comissão de Negócios 
Estrangeiros e das suas Subcomissões de 
Segurança  e Defesa e de Direitos Humanos, 
tomei inúmeras iniciativas para proteger 
vítimas e defensores de direito humanos e 
para dar visibilidade  a situações em que vio-
lações de direitos humanos alimentam con-
flitos e põem em causa a segurança regional 
e global: Angola, RDC, Zimbabwe, Etiópia, 
Eritreia, Sudão, Somália,  Sahara Ocidental, 
Paquistão, Afeganistão, Irão, Birmânia, Sí-
ria, Iémen, Bahrein, Israel e Palestina, Chi-
na, Rússia e Bielorrússia são alguns desses 
casos.  
Propus no PE em 2010 a criação de uma 
“Dotação Europeia para a Democracia” ideia 
entretanto promovida pela actual Presi-
dência polaca. Propus e integrei missões de 
direitos humanos do PE a diversos países, 
designadamente Uzbequistão, Turqueme-
nistão e Sri Lanka. Continuei ainda a ajudar 
advogados e associações de defesa de ví-

timas da Administração Bush ilegalmente 
detidas em Guantánamo e em prisões se-
cretas, bem como a exigir resposta dos go-
vernos europeus às recomendações do PE  
neste domínio.
Defendendo ser obrigação da UE promover 
a democracia, o respeito pela lei e os direi-
tos humanos globalmente, integro o Gru-
po de Trabalho do PE para interagir com a 
Alta Representante para a Politica externa 
na organização de missões de observação 
eleitoral e participei em diversas missões 
de observação eleitoral, desde o Sudão, 
em Abril de 2010, à Nicarágua (Novembro 
2011). No quadro da Segurança e Defesa 
procurei promover a necessidade de partilha 
de recursos  e de sinergias europeias, além 
de opções orçamentais mais judiciosas e 
transparentes, face às pressões que a cri-
se económica impõe sobre os orçamentos 
nacionais, para se continuarem a assegurar 
as necessidades básicas de equipamento e 
operacionalidade das Forças Armadas e de 
Segurança. Continuei a pressionar para que 
mais mulheres integrem as missões PESD, 
em cumprimento das resoluções 1325 e 
1820 do CSNU. E contribui activamente para 
quase todos os relatórios produzidos pelo PE 
neste domínio, designadamente os relativos 
à crise e o seu impacto na defesa, a estra-
tégia da UE contra a proliferação de armas 
nucleares, a aplicação da Posição Comum 
sobre o controlo da exportação de armas e 
a regulamentação da operação de empresas 
privadas de segurança.
A crise financeira e económica em que a UE 
e o nosso país mergulharam desde  2008 
dominaram a minha actividade politica no 
PE e fora dele, obrigando-me a aprofundar 
matérias do campo económico de que nunca 
fui especialista.  
Esforcei-me também por conciliar a activi-
dade no PE com o  cumprimento das minhas 
obrigações como vereadora  do PS, sem 
funções executivas, na Câmara Municipal de 
Sintra.

Entrega do Prémio Professor António Sousa Franco - 2011
 A quarta cerimónia de entrega do "Prémio 
Professor António Sousa Franco 2011" 
decorreu no dia 15 de Dezembro, na Rei-
toria da Universidade de Lisboa. O Prémio 
desdobra-se em duas categorias distintas 
em memória do Professor Sousa Franco - 
"Investigação" e "Formação" -, e as ven-
cedoras este ano foram, respectivamente, 
Joana Amaral Cabouco Rodrigues e Joa-
na Aires da Silva Moreira e Castro Martins 
dos Santos. Foram ainda atribuídas men-
ções honrosas, numa e noutra categoria, 
a Sophie Perez Fernandes e Ana Gabriela 
Ferreira Rocha. 
A categoria "Investigação" destina-se a 
jovens licenciados em Direito e contempla 
uma componente monetária de 5000 eu-
ros. A categoria "Formação" visa distinguir 
estudantes dos cursos de licenciatura em 

Direito e contempla uma componente de 
2.500 euros. O "Prémio Professor António 
Sousa Franco" conta com a colaboração 
da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Católica Portuguesa e da Livra-
ria Almedina. Às duas primeiras entidades 
e à Dra. Matilde Sousa Franco cabe a de-
signação do júri do Prémio, ficando a car-
go da Livraria Almedina a publicação das 
obras vencedoras, mediante edição mo-
nográfica em colecção própria designada 
"Prémio Professor António Sousa Franco".
"Esta é a quarta cerimónia pública de en-
trega do “Prémio Europeu Professor Antó-
nio de Sousa Franco”. Prémio que nasceu 
de uma ideia do então Presidente da Dele-
gação Socialista no Parlamento Europeu, 
Dr. António Costa, e que foi entusiastica-

mente apoiada por todos os membros da 
Delegação e acarinhada pela Dra. Matilde 
Sousa Franco", afirmou a Presidente da 
Delegação Socialista, Edite Estrela. "O 
nosso objectivo foi e é claro: homenagear 
o Professor António de Sousa Franco. Ho-
menagear o académico. Podia ter sido ou-
tra a opção, pois não faltariam motivos ou 
oportunidades para homenagear o político 
excepcional e o exemplar servidor da Cau-
sa Pública, mas não foi propositadamente 
essa a escolha, porque pretendíamos per-
petuar na Academia o nome do Professor 
Sousa Franco". 
"Às vezes é preciso ter a coragem de fazer 
rupturas para que novas energias possam 
emergir e o equilíbrio se restabeleça. Mas 
é justo reconhecer que o êxito deste ano 
se fica muito a dever ao empenhamen-

to pessoal do Senhor Professor António 
Sampaio da Nóvoa, magnânimo Reitor da 
Universidade de Lisboa, a quem agradeço 
em nome da Delegação Portuguesa do 
Grupo Socialista no Parlamento Europeu. 
Uma palavra de agradecimento é também 
devida ao meu querido colega Professor 
António Correia de Campos que, com a 
dedicação e qualidade a que nos habituou, 
tão bem nos representou nesta nova eta-
pa da atribuição do Prémio", sublinhou 
Edite Estrela. 
"Para nós, este prémio é muito importan-
te, é o nosso prémio, e queremos que as 
cerimónias de entrega sejam momentos 
inesquecíveis de evocação dessa pessoa 
incomparável que foi o Professor António 
de Sousa Franco", enfatizou a Presidente 
da Delegação Socialista.


