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É uma singularidade do Parlamento Europeu: 
a meio do mandato, há um novo processo 
constitutivo com redistribuição de cargos e 
funções. Nos casos em que não há mudan-
ça, confirmam-se posições através do voto. 
O resultado desta rotatividade foi excecio-
nalmente bom para a nossa Delegação. Ob-
tivemos maior reconhecimento no seio do 
nosso grupo político e consolidámos a nossa 
posição em diferentes frentes. Mantivemos 
a presidência de uma das mais importantes 
comissões parlamentares, a Comissão do 
Comércio Internacional, onde Vital Morei-
ra tem afirmado as qualidades que lhe são 
reconhecidas e granjeado prestígio dentro e 
fora do PE. Luís Capoulas Santos mantém-se 
na vice-presidência da Assembleia EUROLAT. 
Eu continuo como vice-presidente da Comis-
são dos Direitos das Mulheres e Igualdade de 
Géneros e como Presidente da Comissão dos 
Assuntos Sociais da Assembleia EUROLAT. 
Luís Paulo Alves também se mantém como 
vice-presidente da Comissão do Desenvolvi-

mento Económico da Delegação à Assem-
bleia Paritária ACP-UE. E, a partir de agora, 
António Correia de Campos vai presidir à 
Delegação parlamentar UE-Chile. Para além 
disso, três membros da delegação foram 
eleitos coordenadores de três importantes 
Comissões: Ana Gomes, da Comissão dos 
Assuntos Externos, Elisa Ferreira da Comis-
são dos Assuntos Económicos e Capoulas 
Santos da Comissão da Agricultura. E todos 
nós somos relatores em matérias de grande 
importância e atualidade. 
Iniciamos 2012 com redobrado entusiasmo 
por vermos reconhecido o nosso trabalho e 
o nosso valor, e prontos para enfrentar os 
próximos desafios. Temos consciência de que 
os tempos que se avizinham vão ser muito 
exigentes. Tanto em Portugal como na Eu-
ropa. Na Europa, estamos perante o “desafio 
do século”: ou conseguimos dar o salto para 

«algo assim como que os Estados Unidos 
da Europa», nas palavras de Churchill, ou 
“ficamos cada um para seu lado, à deriva”, 
nas palavras de Delors. Em Portugal, como 
havíamos previsto, a receita da troika, acres-
centada com medidas de iniciativa governa-
mental, está a ser mais amarga que o cha-
mado PEC IV que, ao ser rejeitado por todas 
as oposições, conduziu à queda do governo 
socialista.
Anda muita gente, na Europa e em Portugal, 
com o relógio atrasado em relação ao que se 
passa no mundo. Nós, socialistas, há anos 
que insistimos na necessidade de reforçar a 
união política e de combinar medidas de con-
tenção orçamental com políticas de cresci-
mento económico e de criação de emprego. 
O Conselho Europeu, onde pontifica Angela 
Merkel apoiada por uma esmagadora maioria 
de direita, decorridas dezoito reuniões após 

a emergência da crise e centenas de docu-
mentos e milhares de declarações, descobriu 
agora que sem crescimento económico não 
há redução dos défices orçamentais nem das 
dívidas públicas. Mais vale tarde que nunca, 
embora tenha perdido um tempo precioso a 
falar em vez de agir. Há muito se percebeu 
que os programas de austeridade não são a 
solução e estão a provocar um perigoso sen-
timento anti-alemão. É uma evidência que 
países tão diferentes como Grécia, Irlanda 
e Portugal não podem ser sujeitos à mesma 
terapia, uma vez que padecem de males dis-
tintos. Por este andar, ficaremos todos mais 
pobres, mais desunidos e mais irrelevantes 
no mundo globalizado, o que pode pôr em ris-
co a democracia e a paz.
Por escolha dos meus pares, vou ter o privi-
légio de continuar a presidir a uma Delegação 
de reconhecido mérito, muito competente e 
com capacidade de iniciativa. O desafio é 
grande, mas muito estimulante também. 
As recentes alterações políticas verificadas 
em Portugal reforçam a responsabilidade de 
todos e de cada um de nós. Estamos cons-
cientes disso. E, através deste suplemento, 
vamos continuar a prestar contas aos nos-
sos concidadãos. Informando-os das nossas 
atividades, expondo ideias e debatendo opini-
ões, estaremos a corresponder ao mandato 
que nos foi atribuído e a promover o debate 
sobre a atualidade política.

Deputados 
portugueses 
assumem lugares de 
destaque no Grupo 
Socialista Europeu
 
Três deputados portugueses foram eleitos nas 
últimas semanas para lugares de coordenação 
do Grupo Socialista Europeu, o segundo maior do 
Parlamento Europeu com 190 deputados dos Vin-
te e Sete Estados-Membros. A deputada Elisa Fer-
reira foi eleita por unanimidade coordenadora do 
Grupo Socialista no Parlamento Europeu para os 
assuntos económicos e financeiros. A eurodepu-
tada portuguesa será assim responsável pela co-
ordenação das questões económicas e financeiras 
no seio do Grupo Socialista. Enquanto coordena-
dora, Elisa Ferreira assumirá o papel de porta-voz 
dos Socialistas na Comissão de Assuntos Econó-
micos e Financeiros e no Hemiciclo de Estrasbur-
go cabendo-lhe a interpelação de responsáveis 
políticos e dos principais protagonistas das ins-
tituições europeias. A deputada pretende dar um 
impulso concretizador à agenda dos Socialistas 
Europeus, que inclui: a proteção da dívida sobe-

rana dos ataques dos mercados, nomeadamente 
através da emissão de “Eurobonds”; a combinação 
entre consolidação fiscal e crescimento e criação 
de emprego; o relançamento do investimento e 
de uma política industrial na Europa e o reforço 
necessário do orçamento comunitário, nomeada-
mente através de um imposto europeu sobre as 
transações financeiras. 
A eurodeputada Ana Gomes foi eleita coordenado-
ra do Grupo dos Socialistas do Parlamento Euro-
peu para a Comissão Parlamentar dos Assuntos 
Externos. Enquanto coordenadora, Ana Gomes 
terá um papel chave na definição da posição e es-
tratégia política dos Socialistas do PE em todas as 
matérias das Relações Externas da União Europeia 
(UE), incluindo a Política de Segurança e Defesa 
Comum (PSDC), e na articulação do PE com a Alta 
Representante/Vice-Presidente Catherine Ashton 
e o Serviço Europeu de Ação Externa. “Os socialis-
tas precisam de assumir um papel mais influente 
na intervenção do Parlamento Europeu na política 
externa da UE, fazendo valer os princípios e valores 
fundamentais, em especial os direitos humanos e 
a promoção da democracia, e articulando-os com 
os interesses estratégicos europeus. Temos de 
contrariar o impacto negativo da crise económica 
e financeira já sentido também na diplomacia e nas 
capacidades de segurança e defesa europeias. Ven-

cer a crise implica uma UE mais determinante no 
mundo”, disse a eurodeputada. 
Por seu turno, o deputado Capoulas Santos foi re-
eleito, por unanimidade, coordenador para os as-
suntos agrícolas do Grupo dos Socialistas no PE. O 
eurodeputado socialista português é assim recon-
duzido neste cargo para o qual já tinha sido eleito 
na primeira metade do atual mandato, e na última 
legislatura do PE. Capoulas Santos será responsá-
vel pela coordenação política das questões agrí-
colas no seio do Grupo Socialista. Após a eleição 
pelos seus pares, o deputado afirmou: “Sinto-me 
honrado e orgulhoso com a confiança que me foi 
manifestada. Darei o meu melhor para estar à al-
tura de conduzir o Grupo Socialista nesta enorme 
tarefa e responsabilidade”. A eleição assume maior 
importância nesta segunda fase do mandato já que 
o Parlamento Europeu deverá concluir as negocia-
ções e aprovar a futura reforma da Política Agrí-
cola Comum. Recorde-se que o deputado Capoulas 
Santos é também relator e negociador do Parla-
mento Europeu para os principais capítulos da fu-
tura reforma da PAC. Trata-se de um dos principais 
Relatórios do PE da presente legislatura uma vez 
que a PAC representa ainda mais de 40% no orça-
mento da União e, pela primeira vez, na sequência 
do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu, terá 
poderes de codecisão.
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Mais integração europeia

Valdemort
 

Vital Moreira
 
Confirmando a regra de que as crises são 
as principais alavancas da integração 
europeia, foram há dias concluídos em 
Bruxelas, ainda em plena “crise da dívida 
pública”, dois novos tratados que visam 
aprofundar a integração orçamental e fi-
nanceira da União Europeia.
O primeiro deles cria o “Mecanismo Eu-
ropeu de Estabilidade”, que, como o nome 
indica, institui um fundo monetário mú-
tuo permanente para ajudar os Estados-
-membros que possam vir a passar por 
dificuldades de se financiarem nos merca-
dos da dívida pública. O outro tratado é o 
chamado Pacto orçamental (“Fiscal Com-
pact” em inglês), que visa sobretudo re-
forçar a disciplina orçamental nos Países 
da moeda única e aprofundar a coordena-
ção das políticas económicas entre eles. 
No segundo há duas notas dignas de des-
taque. Primeiro, os Estados signatários 
obrigam-se a introduzir na sua ordem ju-
rídica interna, com efeito vinculativo – e 
preferivelmente a nível constitucional –, a 
regra do equilíbrio orçamental, bem como 
um mecanismo automático de correção 
dos desvios que se verifiquem, confor-
me um modelo aprovado pela Comissão 
Europeia. Segundo, o tratado reformula 
o limite ao défice orçamental anual, que 
atualmente é de 3% em geral, para passar 
a ser de 0,5% de “défice estrutural”, des-
contado portanto dos efeitos da variação 
do ciclo económico. Infelizmente, este 

tratado surge à margem dos Tratados da 
União, congregando somente 25 dos 27 
Estados-membros, visto que o Reino Uni-
do, primeiro, e a República Checa, depois, 
decidiram ficar de fora.
A elaboração e aprovação do Pacto Or-
çamental foi rodeada de alguma con-
trovérsia, especialmente no Parlamento 
Europeu. Têm-se apontado duas críticas 

pertinentes a este Tratado. 
Primeiro, o evidente problema constitu-
cional na sua compatibilização com os 
Tratados da UE e com a sua implemen-
tação pelas instituições da União (Comis-
são, Parlamento, Tribunal). Na verdade, 
embora não sendo um tratado da União, 
ele visa criar novas obrigações e novas 
responsabilidades para os Estados-mem-

bros da União enquanto tais. Segundo, 
embora dando passos decisivos no sen-
tido de uma genuína “união orçamental”, 
o novo tratado fica bem aquém desta, já 
que omite outras dimensões importantes, 
como a emissão de dívida soberana mutu-
amente garantida (“eurobonds”), a cria-
ção de receitas orçamentais próprias da 
União (como a muito discutida taxa sobre 
operações financeiras) e a harmonização 
tributária entre os Estados-membros, 
para evitar a competição e o “dumping” 
fiscal dentro do mercado único.
Existe ainda outra crítica muito difundida 
ao novo Pacto orçamental, esta substan-
tiva, que consiste em dizer que o Tratado 
absolutiza a disciplina orçamental, redun-
dando numa “ilegalização de políticas key-
nesianas”, ou seja, tornando impossível o 
fomento do crescimento e do emprego por 
via do aumento do gasto público em fases 
de retração económica. Entendo que não 
tem fundamento esta crítica. Primei-
ro, o próprio “Pacto orçamental” admite 
expressamente que os limites do défice 
podem ser alargados em caso de grave 
recessão. Segundo, a própria definição 
de “défice estrutural” inclui o seu ajuste 
automático ao ciclo económico, permi-
tindo défices nominais mais elevados em 
caso de contração do crescimento e do 
emprego, quando a economia fica muito 
abaixo do seu potencial de crescimento 
estrutural.
Seja como for, trata-se de um importante 
avanço na integração europeia.

Elisa 
Ferreira

 
Valdemort é 
uma persona-
gem do “Harry 
Potter”. Apesar 

de pairar por todo o lado, referir o seu 
nome desencadeia efeitos terríveis e é 
assim evocado, pelos mais temerosos, 
como “aquele cujo nome não deve ser 
pronunciado”. Pois foi precisamente essa 
a designação com que alguém se referiu 
à Alemanha quando, na terceira semana 
de fevereiro, a Comissão Europeia apre-
sentou os primeiros resultados da apli-
cação da legislação sobre “desequilíbrios 
macroeconómicos”, um dos novos regu-
lamentos do “Pacote de Seis” que revêm 
o Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
Participei ativamente na elaboração des-
te texto enquanto relatora, como referi no 
artigo de julho de 2011, tendo-me batido 
– quer com a Comissão quer com o Con-
selho – por que, no contexto da sua exe-
cução, não só fossem analisados os países 
que acumulavam défices mas também os 
excedentários (na convicção de que, num 
mercado interno, uns não são independen-
tes dos outros).
Hoje, os primeiros resultados mostram 
que esta preocupação era justa: numa 

série de tabelas que vale a pena analisar 
com mais detalhe, sobressai desde logo 
o facto de Suécia, Luxemburgo, Alema-
nha e Holanda acumularem excedentes 
significativos (seguidos por Dinamarca, 
Áustria e Finlândia), enquanto todos os 
outros 20 países acumulam défices (em-
bora com dimensões variáveis).
Os quadros relativos ao comércio exter-

no revelam que as principais economias 
europeias têm vindo a perder terreno 
nos mercados exteriores à União (o que, 
a meu ver, deveria merecer atenção sé-
ria). Quanto à “luta” pelo mercado inter-
no, enquanto os excedentes de Holanda 
e Luxemburgo recomendam uma refle-
xão cuidada sobre a “concorrência fis-
cal” (leia-se, em matéria de impostos), 

o registo da evolução salarial da Alema-
nha revela quanto este país foi sucessi-
vamente esmagando os salários (entre 
2000 e 2010, os seus custos salariais 
efetivos reduziram-se em 16.7%!) e 
forjando um posicionamento objetivo 
de grande predador do mercado interno 
europeu. Se se acrescentar a este facto 
uma influência dominante alemã – que 
não carecerá de qualquer demonstração 
– na modelação em seu favor de polí-
ticas “comuns” (da política monetária 
à política comercial externa, passando 
por toda a legislação sobre o mercado 
interno ou pela política científica e tec-
nológica), não será difícil perceber-se 
quão irrealista é fazer a correção dos 
défices dos países mais frágeis depen-
der unicamente de políticas de austeri-
dade individuais.
Não obstante, estará enganado quem 
pensar que esta evidência vai desenca-
dear uma análise mais detalhada das 
práticas alemãs por parte da Comissão 
Europeia. É que, durante a negociação 
do pacote legislativo, esta impôs que só 
quando os excedentes ultrapassassem 
6% do PIB é que os países seriam ana-
lisados em detalhe... Naturalmente que 
por mero acaso, o excedente alemão é 
exatamente de 5.9% – há um elefante na 
sala e ninguém o pode ver? Ou será mes-
mo Valdemort?
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infraestruturas transeuropeias de Energia
 

uma nova Política comum de Pescas, 
precisa-se

 

António correia de 
campos
 
A Europa depende de países terceiros 
para obter a energia que consome: impor-
ta mais de 80% do petróleo e mais de 60% 
do gás. No caso do petróleo, a sua depen-
dência da Rússia atinge 32% e 36% de ou-
tros países da OPEP. No caso do gás, de-
pende 40% da Rússia, 30% da Noruega e 
os restantes 30% de países de outros con-
tinentes. Sobretudo o gás, combustível do 
presente e do futuro, menos poluente que 
outras fontes fósseis, irá acompanhar-
-nos ao longo de muitas décadas. O mer-
cado da energia está fragmentado em 27 
políticas nacionais, algumas ferozmente 
nacionalistas. Além de impedir ganhos de 
eficiência gerados pela concorrência, esta 
fragmentação repete investimentos, fra-
giliza os países menos dotados, continua 
a fazer crescer a dissipação de CO2 e não 
permite diversificar estrategicamente as 
fontes de abastecimento, tornando o Con-
tinente vulnerável a perturbações geopo-
líticas nas regiões fornecedoras.
A fragmentação da política energética 
foi sustada ao nível constitucional pelo 
Tratado de Lisboa que, no seu artigo 194, 
define a política de energia com base no 
mercado interno, preservando e melho-
rando o ambiente e reforçando a solida-
riedade entre os Estados-Membros; ga-

rantindo a segurança do abastecimento, 
e a eficiência no uso das energias através 
de redes trans-europeias de eletricidade, 
de petróleo, de gás e de sistemas de cap-
tura de carbono.
Os objetivos de desenvolvimento da Es-
tratégia UE2020, propostos pela Co-
missão em 2009, consideram a energia 
uma das bandeiras do decénio atual, sob 
o lema “Uma Europa Eficiente no uso de 
Recursos” (Resource Efficient Europe) e 
visam concretizar um programa especial 
para reforço e criação de infraestrutu-
ras e redes de energia, de 2014 a 2020, 

com financiamento, já previsto, de 9,1 
milhares de milhões de euros, destinado 
a alavancar projetos de infraestruturas e 
de redes de energia, cujo custo global tem 
sido estimado em cerca de 200 milhares 
de milhões para o período.
Reconhece-se que os problemas são ainda 
enormes: ligação das renováveis do Norte 
da Europa, sobretudo as eólicas, dos locais 
de produção à rede geral e seu transporte 
para os locais de consumo, vencendo as 
flutuações de tensão com redes inteligen-
tes; correspondente ligação das renová-
veis do Sul e do Mediterrâneo, sobretudo 

foto-voltaicas, aos lugares de maior con-
sumo, sobretudo no Norte e Centro; ven-
cer as barreiras físicas e nacionais, ex. Pi-
renéus, permitindo circulação de energia 
elétrica e gás nos dois sentidos, evitando 
a insularização da Península Ibérica; ins-
talando terminais de gás liquefeito e de 
instalações de armazenagem, a exemplo 
do que já foi feito por Portugal e Espanha, 
garantindo a segurança do abastecimento 
de várias origens, em sistemas de fluxos 
reversíveis; apoio ao estabelecimento de 
redes locais inteligentes bem como de 
sistemas contadores de consumo que 
ajudem o consumidor a ter um papel ativo 
na eficiência energética; e muitas outras 
áreas de investimento servindo mais que 
um Estado-Membro, acrescentando valor 
europeu às redes existentes. Sobre estes 
e outros temas teve lugar em Lisboa uma 
importante audição com participação 
interessada dos parceiros de Espanha e 
Portugal, reguladores, Governo Portu-
guês e deputados europeus de Espanha e 
Portugal.
O regulamento relativo às orientações 
para infraestruturas transeuropeias de 
energia, de que sou relator, está a ser con-
siderado como instrumental para mobili-
zar investimento produtivo, crescimento e 
emprego. Ao longo deste ano iremos dan-
do conta aos leitores dos seus variados 
desenvolvimentos.

capoulas Santos
 
A Política Comum de Pescas (PCP) foi 
instituída em 1983 tendo como grande ob-
jetivo a gestão sustentável dos recursos 
pesqueiros, em conciliação com a valia 
económica e social do setor. Uma equação 
de muito difícil resolução. Até aos dias de 
hoje, a PCP desenvolveu-se em torno de 
4 eixos principais. Uma política de conser-
vação e gestão dos recursos pesqueiros, 
através do estabelecimento das quotas 
nacionais, por espécie de pescado, basea-
da em pareceres científicos sobre o esta-
do dos recursos. Uma política estrutural, 
para induzir ao equilíbrio adequado entre 
os recursos e a os meios disponíveis, des-
tacando aqui os apoios para a moderniza-
ção da frota. Uma política de mercados, 
definindo uma série de medidas para ga-
rantir a estabilidade e a qualidade da ofer-
ta; e por fim, uma politica para a vertente 
externa, onde estão contidas as regras e 
as condições de atividade das embarca-
ções europeias em águas de países tercei-
ros ou internacionais. 
Volvidos cerca de 30 anos, e duas refor-
mas passadas, estamos de novo confron-
tados com o desafio de estabelecer os 
contornos de uma nova PCP, na tentativa 
de encontrar as respostas que as politicas 
anteriores não foram, manifestamente, 
capazes de dar. O estado dos recursos 

tem seguido uma tendência alarmante, 
podendo, para muitas espécies, tornar-
-se mesmo irrecuperável. Três em cada 
quatro unidades populacionais são sobre-
exploradas, 82% das unidades mediter-
rânicas e 63% das unidades atlânticas. 
E, sem peixe, não há atividade económica 
e, sem ela, não há emprego nem garantia 
de sobrevivência para as comunidades 
piscatórias. 
Além disso, não há alternativa para ga-
rantir o fornecimento das cerca de 6,4 
milhões de toneladas de peixe por ano a 
500 milhões de cidadãos europeus, cada 
vez melhor informados e mais exigentes 
com a qualidade e a garantia da sustenta-

bilidade económica, social e ambiental do 
pescado consumido.
As propostas da Comissão a que o Con-
selho, e o Parlamento, agora investido de 
poder de codecisão, terão de responder, 
alterando ou apresentando alternativas, 
incidem sobre a Organização Comum dos 
Mercados dos Produtos de Pesca e da 
Aquicultura, a dimensão externa da PCP, 
a conservação e exploração sustentável 
dos recursos haliêuticos, bem como sobre 
o respetivo instrumento financeiro, o Fun-
do Europeu para os Assuntos Marítimos e 
das Pescas. 
Se não parece existir grande divergência 
quanto aos objetivos e mesmo a muitas 

das propostas, o mesmo já se não pode 
dizer quanto a algumas outras medi-
das, alegadamente adequadas para os 
alcançar.
Por exemplo, se existe consenso quanto 
à necessidade de eliminar a sobrecapa-
cidade da frota e a sobre-exploração das 
espécies, garantindo a médio prazo a 
saúde dos oceanos e a manutenção dos 
postos de trabalho, já não me parece que 
se possa apoiar a decisão de fazer cessar 
os apoios para a modernização da frota, 
na condição de se não aumentar a capa-
cidade de captura. São necessárias, para 
substituir barcos obsoletos, poluentes e 
inseguros, embarcações mais eficientes, 
energeticamente mais poupadas, com 
melhores condições de segurança para os 
pescadores e melhores condições de hi-
giene para o acondicionamento e garantia 
de qualidade do pescado.
Os próximos meses vão ser cruciais para o 
futuro da pesca na Europa e, naturalmen-
te, em Portugal, país europeu piscatório 
por excelência. Vai ser necessária muita 
criatividade, muito espírito de diálogo e de 
compromisso para que, com os parcos re-
cursos que vão ser postos á disposição do 
setor no próximo período de programação, 
possam ser encontradas soluções viáveis, 
capazes de tornar a pesca e a aquacultura 
setores dinâmicos, socialmente atrativos 
e ambientalmente responsáveis.
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A uE deve puxar 
pela Síria pós-Assad

 

Açores, uma história de mérito na coesão 
Europeia, que a troika não pode destruir

 

Ana Gomes
 
Os sírios iniciaram há 11 meses uma re-
volta contra o regime opressivo de Bashar 
al-Assad, revolta que forças governamen-
tais não hesitam em tentar esmagar com 
recurso aos métodos mais impiedosos e 
incivilizados, incluindo o bombardeamen-
to indiscriminado de civis em aldeias e ci-
dades e a tortura de crianças.
O Conselho de Segurança da ONU deveria, 
como para o povo líbio em março de 2011, 
ter exigido à comunidade internacional 
que exercesse a “responsabilidade de pro-
teger” relativamente ao povo sírio. Mas a 
complexidade da região em que a Síria se 
insere, na vizinhança de Israel, do Irão, 
do Iraque, da Turquia e da Arábia Saudita, 
não encoraja nenhuma potência - incluin-
do europeus ou americanos - a pensar que 
uma intervenção militar pode trazer solu-
ção para a Síria, sem desestabilizar mais e 
de forma incontrolável a região. 
No mínimo, o Conselho de Segurança de-

via ter censurado de forma inequívoca o 
regime de Assad, exigindo-lhe a paragem 
da agressão contra o seu povo, o seu afas-
tamento do poder para assim abrir cami-
nho a uma transição democrática pacífi-

ca. Mas a China e a Rússia impediram-no, 
exercendo o veto para contrariar a men-
sagem unânime dos outros 13 membros 
do Conselho. A imoral posição destes dois 
países, que assim deram ao regime de As-
sad licença para continuar a massacrar o 
povo sírio, tem de ser denunciada. E a UE 
não se deve eximir de o fazer, publicamen-
te e no quadro dos diálogos políticos que 
mantém com Moscovo e Pequim. 
A União Europeia não pode também desis-
tir de obter, na Assembleia Geral da ONU 
ou noutros fora, como a conferência sobre 
a Síria que em breve deve reunir UE e Liga 
Árabe em Tunis, a vigorosa condenação 
política do regime de Assad e a entrega ao 
Tribunal Penal Internacional do encargo 
de julgar os responsáveis pelas atrocida-
des e crimes contra a humanidade que 
estão a ser praticados contra o povo sírio, 
com o próprio Bashar à cabeça.
Os países europeus, a Liga Árabe e outros 
atores regionais, como a Turquia, têm de 
unir esforços, estrategicamente, para 

procurar ao menos que o Conselho de 
Segurança da ONU decrete uma trégua 
humanitária, obrigue ao estabelecimento 
de corredores de assistência humanitária 
e constitua uma força de paz que ajude a 
impedir a guerra civil, faça parar as atro-
cidades e dê lugar a um processo de tran-
sição pacifico na Síria. Isto é tanto mais 
importante quanto o prolongamento da 
atual situação de conflito está a servir de 
imã para atrair à Síria toda a sorte de for-
ças extremistas e terroristas que operam 
na região, incluindo a Al-Qaeda. 
A queda de Assad é inevitável, apenas 
uma questão de tempo. Por isso a UE tem, 
desde já, de orientar estrategicamente a 
sua atuação para a era pós-Assad, enco-
rajando a oposição síria a unir-se e, uma 
vez derrubado o regime, a empenhar-se 
na reconciliação nacional, comprometen-
do-se num processo de transição para a 
democracia que respeite os direitos das 
minorias, incluindo as minorias religiosas, 
como as comunidades cristãs e alauita.

luís Paulo Alves
 
Trinta e cinco anos de Regime Autonómico 
nos Açores e vinte cinco anos de integra-
ção na União Europeia (UE) transforma-
ram profundamente os Açores para me-
lhor, após os vários séculos de abandono 
a que fomos votados. Num percurso que 
também conheceu reveses, como de-
monstra a dificílima situação económica 
que enfrentamos atualmente, ninguém 
pode contestar que, quando comparado 
com a situação que vivíamos antes da re-
volução de 25 de abril, que nos trouxe a 
Autonomia, e antes da nossa integração 
na então Comunidade Económica Euro-
peia, a qualidade de vida dos açorianos 
melhorou consideravelmente. E é impor-
tante associar estes dois momentos, sem 
governo próprio nos Açores nunca tería-
mos conseguido os benefícios alcançados 
com os programas e fundos comunitários, 
e sem a nossa integração na UE, o desen-
volvimento dos Açores teria sido conside-
ravelmente mais difícil.
Fruto do nosso atraso inicial, e da nossa 
condição ultraperiférica, beneficiamos de 
Fundos Estruturais, e de Programas Es-
pecíficos que em conjunto com os Fundos 
para a Agricultura e para as Pescas, per-
mitiram aos governos e aos operadores 
económicos regionais operar uma autên-
tica revolução ao nível das infraestrutu-
ras e equipamentos, portos, aeroportos, 

hospitais, estradas, na modernização da 
agricultura, das pescas, das empresas, 
com um ímpeto maior após 1996 trazido 
pelos governos socialistas. A região que 
em 1995 tinha um PIB de 57% da mé-
dia da União Europeia passou em 2010 
para 76% do PIB da União. Nos últimos 
13 anos, os Açores registaram um cres-
cimento per capita superior ao País de 
14% e superior em 13% ao conjunto dos 
27 países, numa convergência real de 1% 
ao ano. Os Açores, apesar de ocuparem a 
última posição do País em PIB per capita 
quando o PS chegou ao poder, atingiram 

94% da média nacional em 2010, o que 
representa já um PIB per capita superior 
ao das regiões Norte (80%), Centro (83%) 
e Alentejo (91%). São números que espe-
lham as melhorias que os Açores eviden-
ciaram neste período nos indicadores da 
produtividade (atingindo já de acordo com 
o INE, 103% da média Nacional), das qua-
lificações profissionais ou com o aumento 
do emprego (mais 21 mil empregados), 
hoje também fortemente ameaçados pela 
obstinação recessiva que se vive no espa-
ço económico em que nos inserimos, entre 
muitos outros.
 Os resultados são mérito das estratégias 
de desenvolvimento que foram prossegui-
das pela Região, beneficiando da articula-
ção com a Politica de Coesão, numa boa 
preparação dos Quadros Comunitários e 
dos bons níveis de execução e resultados 
na sua implementação. E são meritórios 
sobretudo porque foram conseguidos com 
uma politica de finanças públicas equili-
brada e rigorosa, assente em reduzidos 
níveis de défices e divida pública, como 
reconhecem hoje os organismos interna-
cionais que escrutinam as contas portu-
guesas. Isto numa Região onde é preciso 
replicar por nove, os aeroportos, os por-
tos, os sistemas energéticos, os sistemas 
de saúde, etc., num arquipélago a 1600 
km do território nacional e com uma dis-
persão interna que afasta em 600 km. as 
ilhas mais distantes.

Mas esta é uma história que está sob a 
ameaça das politicas erradas de austeri-
dade extrema, que estão a ser impostas 
ao País no combate à crise, por um con-
junto de tecnocratas neoliberais sob as 
diretrizes da Alemanha e a anuência da 
direita maioritária, que dirige o País e a 
UE. Asfixiando a economia e secando-lhe 
a liquidez, as empresas ficam sem clien-
tes e sem crédito. O número de falências 
aumenta, fazendo disparar o desempre-
go, agravando ainda mais a recessão, 
que fechará mais empresas, num ciclo 
ruinoso. Os Açores inseridos numa área 
geográfica de forte recessão e num País 
intervencionado pela Troika, apesar do 
caminho percorrido e das contas públicas 
equilibradas, para resistirem precisam 
também que as politicas europeias e na-
cionais se virem para as PMEs e para a 
dinamização da economia e do emprego. 
É por isso que reclamei o acesso dos Aço-
res e de Portugal aos 82 mil milhões que 
Durão Barroso diz estarem disponíveis na 
União. Mas são sobretudo precisas novas 
políticas - cada vez mais acredito, só com 
novos líderes europeus também - para dar 
mais tempo às economias nacionais para 
se ajustarem, fazendo regressar a con-
fiança para o investimento, o consumo e 
o emprego. Só assim um novo ciclo pode 
começar em Portugal e na Europa e os 
Açores podem prosseguir o caminho do 
seu desenvolvimento.


