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Grécia: já basta!
 

Agir contra a seca

Elisa Ferreira

Os Socialistas no Parlamento Europeu resol-
veram dizer “basta!” ao poder descontrolado 
de uma “troika” que, sem aparentemente 
prestar contas a ninguém, vai traçando o 
destino dos Gregos, dos Irlandeses e dos 
Portugueses, ameaçando ainda alargar o seu 
poder à Itália, à Espanha, à França... É que, 
amarrados como estamos todos ao mesmo 
barco, a ideia de que a Grécia pode ser em-
purrada borda fora enquanto todos os outros 
passageiros se mantêm a bordo é, porque 
errada e ilusória, terrivelmente perigosa. Se 
a Grécia cair, o efeito dominó é mais do que 
provável…
Merecerá a Grécia cair? Fomos todos (refi-
ro-me aos países com problemas) convenci-
dos de que pecámos, é-nos depois oferecida 
uma penitência que, se adequadamente 
cumprida, nos levará à salvação. Nesta nar-
rativa, é verdade que algumas característi-
cas da história grega – como a fragilidade 
das estatísticas ou a ausência de eficácia do 
sistema fiscal – ilustram a caricatura que 
tantos lhe querem colar; mas será que a 
ruína de mais de onze milhões de cidadãos 

europeus é o castigo adequado para tais 
erros? E quanto à narrativa de fundo: será 
que, ao longo da década de funcionamento 
do Euro, o empobrecimento progressivo do 
“Sul” com o “Norte” a acumular ganhos se 
explica apenas pelo pecado de uns e pela 
virtude de outros? Será que também não 
será “pecado” ter criado uma moeda única 
partilhada por dezassete países sem ne-
nhum instrumento sério para a defender em 
tempo de crise? Este é um debate que, a seu 
tempo, terá de ser feito.
De momento, é outra a questão preocupan-
te: debaixo da tutela da troika, a “penitência” 
grega instalou no país um inferno económi-
co e social sem fim à vista no lugar da pro-
metida salvação: o esmagamento de salá-
rios e pensões, combinado com um aumento 
brutal dos impostos (há 32 novos impostos) 
e acrescido dos despedimentos no setor pú-
blico, reduziram para metade o rendimento 
disponível da maioria dos gregos; sem pro-
cura interna, generalizou-se a falência de 
empresas (200.000 desde 2009), ademais 
precipitada pela inexistência de crédito em 
resultado da fuga de capitais justificada 
pela ameaça de regresso ao dracma; o de-

semprego já afeta 20% da população e 48% 
dos jovens; o PIB reduziu-se em quase 7% 
em 2011 e, no ano corrente, atingir-se-á o 
recorde (para países da Zona Euro) de uma 
recessão que se mantém pelo quinto ano 
consecutivo, tendo-se perdido, em termos 
cumulativos, 20% do PIB; a dívida explodiu 
e o recente acordo de credores pouco mais 
fez do que abrir um curto espaço de respi-
ração, com consequências ainda por avaliar.

Criámos, nós PSE, uma “troika para o cresci-
mento e o emprego”. Com dois objetivos: em 
primeiro lugar, propor elementos para uma 
agenda alternativa; em segundo lugar, per-
guntar à verdadeira troika de onde lhe vem 
a legitimidade e quem responde pelos erros 
clamorosos da sua receita? E, pela primeira 
vez, no próximo dia 27 a troika prestará con-
tas públicas no Parlamento Europeu. Talvez 
possa ser o princípio de qualquer coisa...

Capoulas Santos
 
Portugal e outros Estados membros da UE 
estão a sofrer um novo ciclo de seca. Um fe-
nómeno que é recorrente nos países do sul e 
que há bastante tempo se tornara evidente 
que ganhava forma em Portugal, neste ano 
de 2012. Este vai ser um teste decisivo para 
o governo. É que agora já não se trata de no-
mear grupos de trabalho ou de encomendar 
estudos. Trata-se de agir e depressa.
Penso que seria de bom-tom alguma conten-
ção verbal e a ausência de recurso a expe-
dientes demagógicos, pelo respeito mínimo 
que os agricultores merecem. Sei que quem 
no passado usou a “lavoura” e os “lavrado-
res” como arma de arremesso político tem 
agora mais dificuldades em fazê-lo mas, 
precisamente por isso, exige-se coerência e 
ação.
Assisti a deputados dos partidos que apoiam 
o governo a responsabilizarem, na comuni-
cação social, a União Europeia e a exigirem 
apoios financeiros excecionais para acudir à 
situação. O governo, reconheça-se, não o fez 
explicitamente, mas também não se demar-
cou com clareza.
Ora, quem conhece minimamente a regu-

lamentação comunitária e os respetivos 
instrumentos financeiros, sabe que, neste 
momento, Bruxelas só pode ajudar de duas 
formas e nenhuma delas permite a mobiliza-
ção de um único euro adicional que seja para 
este fim. A primeira, consiste no pedido de 
antecipação dos pagamentos diretos, a que 
os agricultores já têm direito, em dois meses, 
isto é, pagar em outubro, o que só deveria ser 

pago em dezembro. É pouco, mas é uma aju-
dinha para as depauperadas tesourarias de 
muitos agricultores. Constato que o governo 
fez esse pedido, e bem. Contudo, parece que 
o facto de não ter concluído o parcelário até 
ao final do ano, como se comprometera, vai 
impedir que os agricultores possam benefi-
ciar de 20% dos pagamentos que lhes eram 
já devidos pelo ano de 2011, o que poderá 
também comprometer qualquer pedido de 
adiantamento.
A segunda, consiste em autorizar o aumento 
do limite financeiro que cada Estado-mem-
bro pode atribuir aos seus agricultores, do 
seu próprio orçamento, sem que tal seja con-
siderado uma ajuda incompatível com o direi-
to comunitário. Esse limite é atualmente de 
7500€ por exploração e, no caso português, 
alguns agricultores já não poderão beneficiar 
de qualquer apoio adicional se este montante 
não for elevado, uma vez que algumas aju-
das, como o gasóleo verde, já estão sob a 
aplicação deste mecanismo legal.
Neste momento é necessário, como sempre 
se fez no passado em situações idênticas, 
atribuir alguma ajuda financeira para a ali-
mentação animal, para evitar abates indiscri-
minados, incluindo de efetivos reprodutores.

O regulamento que permite o acionamento 
desta medida (Reg. 1896/2006), e apoiar 
até 90% das perdas sofridas, exige que “a 
calamidade” tenha destruído mais de 30% 
da produção anual média dos últimos 3 anos, 
ou dos últimos 5, excluindo os anos com os 
valores mais alto e mais baixo. Isto, caso os 
agricultores tenham feito seguro de metade 
da sua produção. Em caso negativo, essa aju-
da só pode ir até 50%. 
Apesar de ignorar se esta situação se verifi-
cava ou não em Portugal, tomei a iniciativa 
de propor, no Parlamento Europeu, no passa-
do dia 7 de março, a inclusão deste tema na 
agenda de uma das suas próximas sessões 
plenárias e fiquei satisfeito quando constatei 
que, no dia seguinte, a ministra da agricul-
tura, fez idêntico pedido à Comissão, o que 
comprova que esta situação já se confirma, 
caso contrário, o governo não se sujeitaria a 
formular um pedido para o ver rejeitado. De-
sejemos pois que o Ministério da Agricultura, 
neste contexto difícil que o país vive, tenha 
força politica suficiente, no seio do gover-
no, para mobilizar urgentemente apoios e, 
ao mesmo tempo comprovar que a amiza-
de pela “lavoura” não era um mero slogan 
eleitoral.

Elisa Ferreira integrou troika socialista que se deslocou a Atenas
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A importância de umas eleições

Como romper com a insularidade 
energética?

 

António Correia  
de Campos
 
Nunca como agora as eleições num estado-
-membro são tão importantes para o futuro 
da Europa, como acontece com as eleições 
francesas. Desde logo por os temas euro-
peus (crise, Shengen, mercado único, ener-
gia, ambiente) terem entrado definitivamen-
te na agenda política interna; depois, porque 
os dois principais candidatos, Sarkozy e 
Hollande tiram meças de europeismo. Mas 
sobretudo porque o futuro económico dos 
27 está altamente dependente da posição 
de cada contendor e estas são ideologica-
mente muito diversas, se não opostas. Mas 
vejamos: o candidato Sarkozy que já se ha-
via manifestado, não sabemos se genuina-
mente, a favor da taxa sobre as transações 
financeiras e as obrigações de estabilidade 
(Eurobonds) quando lhe interessava seduzir 
o centro, neste momento, carecendo de vo-
tos da direita, não recua no instinto xenófobo 
e no protecionismo. No gigantesco comício 
de Villepinte (Paris), a 11 de março, admi-
tiu uma eventual saída da França do Espa-
ço Shengen, o que significaria o regresso do 
controlo de fronteiras e de passaportes para 
quem viaje para a doce França e manifestou-
-se a favor do protecionismo no mercado eu-
ropeu, em concursos públicos, para prevenir 
a concorrência de países que não cumpram 

regras ambientais nem de proteção social, a 
saber, a Índia, a Rússia e a China. As reações 
europeias não se fizeram esperar. Da Alema-
nha, um porta-voz de Merkel lembrou que “a 
livre circulação na UE era um bem precioso 
(...) e uma das suas realizações mais concre-
tas”. De Bruxelas, a Comissária Malmström 
explicou que as regras de Shengen são par-
te integrante do Tratado da UE. Quanto aos 

concursos públicos, o Comissário Barnier 
deu uma “mãozinha” a Sarkozy, prometendo 
a apresentação em 21 de março de um novo 
regulamento que sem ser protecionista, per-
mitiria afastar dos concursos públicos as 
empresas dos países terceiros que não apli-
quem as regras de reciprocidade para com 
a Europa.
Hollande, por seu turno, havia declarado 

uma semana antes, que o tratado sobre a 
“Estabilidade, Coordenação e Governança na 
UEM”, conhecido por Fiscal Compact, rubri-
cado no Conselho Europeu do início de mar-
ço, veria a sua revisão proposta pela França 
caso ele vencesse as eleições. E para fechar 
o ciclo das afirmações sonantes, declarou 
que pretendia subir para a taxa de 75% o im-
posto sobre o rendimento dos Franceses a 
partir de um milhão de Euros de rendimento 
anual.
Mas o mais importante destas eleições é que 
elas colocam a ideologia no centro da deci-
são. Sarkozy, pela sua simbiose com Angela 
Merkel, tornou-se um executante da direita 
europeia e no principal apoio da Chancele-
rina. A anunciada recusa de alguns chefes 
de governo em receber Hollande durante a 
campanha, enquadra-se num pelo menos 
inicial cerrar de fileiras contra a esquerda. 
(Inicial, apenas, porque tudo pode mudar 
se as sondagens confirmarem uma poten-
cial derrota de Sarkozy). O futuro econó-
mico da Europa nunca esteve, como agora, 
tão dependente da ideologia. Se Hollande 
for derrotado, tudo continua como está e a 
esquerda vê adiada por longos anos um re-
gresso aos palcos do poder em vários Esta-
dos-membros. Se Sarkozy for vencido pelo 
candidato socialista, nem tudo serão rosas, 
mas tudo será diferente. Para a Europa e 
para Portugal.

luís Paulo Alves
 
A energia é um fator estratégico para o 
desenvolvimento. Se numa região con-
tinental a questão do futuro energético 
constitui um desafio de elevada comple-
xidade, numa região insular isolada, esse 
desafio exponencia-se. Neste domínio, o 
desafio que enfrentam as ilhas europeias, 
e particularmente as das regiões ultra-
periféricas, é mais complexo, porquanto 
a sua localização e características geo-
gráficas determinam sistemas fechados 
sem ligação física a redes de energia, de 
transportes, gasodutos ou oleodutos, 
utilizados nas regiões continentais.
Mas, é possível responder à insularida-
de energética. A melhor resposta é, sem 
dúvida, romper com a dependência ener-
gética. E os Açores têm um plano: Green 
Islands.
O Green Islands é um projeto bandeira 
do MIT-Portugal que envolve o Governo 
Regional, a Universidade dos Açores e a 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, e 
que tem objetivos ambiciosos: alcançar 
75% de produção de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis em 2018, 
quando hoje já se atinge 28% e na ener-
gia primária alcançar nessa data os 40% 
a partir das renováveis, estando hoje ao 
nível de 13%. 
Os Açores têm trabalhado no seu poten-
cial para usar os seus recursos endóge-
nos de modo a produzir energia geotér-

mica, do vento, solar, hídrica, biomassa e 
marinha.
O Green Islands está a desenvolver nos 
Açores ferramentas inovadoras que per-
mitam satisfazer as necessidades ener-
géticas através de recursos locais. A par 
disto procuram-se desenhar micro-redes 

inteligentes e outras opções para a rede 
energética, que permitam a coexistência 
de procura e oferta de energia dinâmicas, 
para aplicar em ilhas isoladas bem como 
para ilhas “urbanas” interligadas. 
O Green Islands tem 18 equipas de tra-
balho a promover a utilização de redes 

inteligentes de energia, a criação de ce-
nários integrados para as ilhas, a utili-
zação inteligente de energia, uma nova 
dinâmica dos recursos renováveis e uma 
mobilidade sustentável.
As ilhas como os Açores constituem im-
portantes laboratórios, situados no meio 
dos oceanos. Também no campo energé-
tico, são enormes as suas possibilidades 
e as condições favoráveis para ações de 
desenvolvimento e de demonstração de 
novas tecnologias, porque, para além do 
facto de apresentarem condições natu-
rais favoráveis para as energia renová-
veis, a sua pequena dimensão e o seu iso-
lamento físico permitem ser laboratório 
real, onde é possível um melhor controlo 
das variáveis dos sistemas energéticos, 
com um potencial elevado de desenvol-
vimento tecnológico e aplicação noutros 
contextos.
Assim, a procura de soluções especificas 
no domínio da energia, poderá dar uma 
preciosa contribuição para o desenvol-
vimento tecnológico da União Europeia, 
em particular, em certos domínios emer-
gentes, como as energias renováveis, as 
pilhas de combustível, a gestão das re-
des elétricas isoladas, que constituem 
formas de romper com o isolamento 
energético e com o paradigma energético 
do carbono. É por isso que uma politica 
energética na UE não pode deixar de in-
cluir nas suas prioridades todo este po-
tencial em desenvolvimento.
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Atacar irão não trava programa nuclear
 

desigualdade salarial
 

Ana Gomes
 
Bombardear o Irão, a pretexto de acabar 
com o programa nuclear - ainda que civil, 
mas facilmente convertível em militar - 
não seria “trigo limpo” para Israel, como 
foi a destruição da central nuclear de 
Osiraq, no Iraque, em 1981, ou a de Al Ki-
bar, na Síria, em 2007: não só as centrais 
nucleares iranianas estão disseminadas e 
junto a aglomerados populacionais, como 
um ataque instigaria Teerão a acelerar o 
enriquecimento de urânio. O Primeiro-Mi-
nistro Benjamin Netanyahu esteve no iní-
cio deste mês em Washington para evocar 
a ameaça existencial que o Irão de Ah-
madinejad coloca a Israel e agitar a pos-
sibilidade de um ataque militar ao Irão. 
Mas, por muito que precise de agradar à 
comunidade judaica em ano de eleições, 
o Presidente Obama sabe que um ataque 
militar unirá o povo iraniano em torno do 
regime dos ayatollahs e justificará que o 
Irão passe a investir abertamente em ca-
pacidades nucleares militares, a pretexto 
de se defender. A verdade é que, se o re-
gime iraniano desejar mesmo ter a bomba 
nuclear, vai tê-la, mais cedo ou mais tar-
de, com ou sem bombardeamento - como 
avisam especialistas israelitas militares e 
dos serviços secretos, procurando dissu-
adir os “falcões” de Israel e EUA de apro-
veitar este ano para precipitar um ataque. 
Esses mesmos especialistas avisam para 
a vulnerabilidade em que se acharia a se-
gurança de Israel na região se não conse-
guisse destroçar completamente o arse-

nal nuclear iraniano. Além de que Teerão 
teria sempre capacidade de retaliar por 
meios convencionais...
Uma das mais graves consequências do 
jogo de rato e gato para que Teerão con-
tinua a desafiar a comunidade internacio-
nal, por interposta AIEA e em violação 
dos seus deveres como membro do Trata-
do de Não Proliferação Nuclear, respeita à 
corrida ao armamento nuclear a que incita 
outros países da região. Egito, Jordânia e 
sobretudo Arábia Saudita sentem-se tão 

ameaçados como Israel com a perspetiva 
do poder nuclear iraniano (ou mais ainda, 
pois Israel, embora não o declare, há mui-
to que tem a proteção de o possuir...). Nos 
confrontos assassinos que hoje se travam 
na Siria está bem presente esta dimensão 
de conflito sunita/chiita que opõe o Irão à 
Arábia Saudita e outros regimes do Golfo.
Para evitar a catástrofe para a região (e 
não só, até porque o preço do petróleo se 
ressentiria imediatamente) que um ata-
que militar israelita a Teerão certamen-

te implicaria, como deve posicionar-se a 
União Europeia?
Deve, antes de mais, reforçar a pressão 
diplomática sobre Teerão e garantir que 
são rigorosamente obedecidas por todos 
os Estados Membros as sanções econó-
micas e financeiras decretadas. Que, jun-
tamente com as americanas, já estão a 
ter impacto, até nas dissensões dentro do 
regime iraniano, a ponto de se especular 
que o Supremo Líder Khamenei se apres-
ta a por na rua Ahmadinejad e que muitos 
altos quadros ponderam a vantagem de 
comprar o reconhecimento americano, 
em troca de largar as veleidades do pode-
rio nuclear. 
A Alta Representante Catherine Ashton 
deve também esforçar-se, no contexto 
do diálogo transatlântico, por alinhar a 
Administração Obama num esforço diplo-
mático que afaste a intervenção militar 
- neste sentido é fundamental demons-
trar que a UE, designadamente no qua-
dro das conversações 3+3 (Reino Unido, 
França, Alemanha + EUA, China, Rússia), 
está disponível para explorar todas as 
oportunidades de negociação com Teerão 
sobre o respetivo programa nuclear. E, 
finalmente, cabe à UE redobrar esforços 
no apoio concreto às forças da sociedade 
civil iraniana que continuam a lutar contra 
o regime opressivo e intolerante dos aya-
tollahs, encorajando-as a organizar-se e 
mandando-lhes sinais inequívocos de que 
a UE não venderá o apoio aos direitos hu-
manos no Irão por um qualquer negócio 
no dossier nuclear.

Edite Estrela
 
Lilly Ledbetter era supervisora de uma 
empresa de pneus no Estado de Alabama. 
Pouco antes de se reformar, tomou co-
nhecimento de que, durante quinze anos, 
recebera 40% menos do que os colegas 
homens, pelo mesmo tipo de trabalho. A 
trabalhadora decidiu, então, avançar com 
um processo na Justiça e ganhou. Tendo 
em conta que em muitos Estados as mu-
lheres recebiam menos que os homens 
pelo mesmo tipo de funções, o presidente 
Barak Obama, no início do seu mandato, 
decidiu alterar a legislação e promulgou 
a lei para a igualdade salarial, a Lilly Le-
dbetter Fair Pay Act, em homenagem a 
esta trabalhadora.
O caso de Lilly Ledbetter é revelador das 
desigualdades persistentes a que as mu-
lheres estão sujeitas, mesmo nas regiões 
mais desenvolvidas do planeta. É evidente 
que não é a mesma coisa ser-se mulher 
num país desenvolvido ou num país em 
desenvolvimento, num Estado laico ou 
num país islâmico… Mesmo na Europa, 
as mulheres continuam a ser confronta-
das com diferentes discriminações: ter de 
escolher entre ser mãe ou manter o lugar 
de chefia; escolher entre acompanhar os 
filhos na doença ou progredir na carreira; 
ganhar menos que os homens ou ir para o 

desemprego.
Na União Europeia, o princípio da igualda-
de de oportunidades e de tratamento en-
tre homens e mulheres em domínios liga-
dos ao emprego e à atividade profissional 
consta nos Tratados, desde 1957. Apesar 
da legislação, as mulheres europeias 
ganham atualmente, em média, menos 
16,4% que os homens para trabalho igual 
ou de igual valor. Há Estados-membros 
que apresentam ligeiras melhorias, como 
a Eslovénia e a Polónia. Os maus exem-

plos vêm da Áustria e da República Checa, 
onde o fosso salarial é superior a 25% . Em 
alguns países - Hungria, Letónia, Malta, 
Portugal e Roménia – as diferenças sala-
riais aumentaram nos últimos anos. Por-
tugal foi onde se verificou o maior aumen-
to (8,3% em 2007, 9,2% em 2008, 10% em 
2009 e 12,8% em 2010). E, no entanto, as 
mulheres estão já em maioria nas Univer-
sidades, são 60% dos licenciados e 55% 
dos doutorados.
No passado dia 8 de março, comemorou-

-se mais um dia internacional da mulher. 
Muitas pessoas perguntam se tal faz ain-
da sentido? Infelizmente, faz. A luta pela 
igualdade entre homens e mulheres é um 
processo feito de avanços e recuos, mas 
é evidente que colocar a metade feminina 
da sociedade ao mesmo nível da metade 
masculina exige muito mais do que um dia 
comemorativo. Tem um valor simbólico. 
O mesmo acontece com o dia europeu da 
igualdade salarial, uma iniciativa da Co-
missária Vivianne Reding. O dia europeu 
da igualdade salarial varia, todos os anos, 
em função do fosso salarial: 5 de março, 
em 2011 e 2 de março, este ano. Significa 
que as mulheres europeias tiveram de tra-
balhar, em média, mais dois meses que os 
homens para ganharem o mesmo que eles.
As políticas de igualdade de género não 
são políticas menores nem assunto exclu-
sivo das mulheres. Pelo contrário, dizem 
respeito a toda a sociedade e influenciam 
toda a organização social. As sociedades 
mais evoluídas são aquelas em que ho-
mens e mulheres partilham igualmente o 
espaço público e o privado. Tendo o mes-
mo direito que os homens à realização 
profissional, à progressão na carreira e a 
salário igual para trabalho igual, as mu-
lheres não podem, por isso, trabalhar o 
mesmo que os homens fora de casa e o 
triplo dentro de casa.
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ACtA
 
Vital Moreira
 
Corre uma grande controvérsia na União 
Europeia e em alguns Estados-membros 
sobre o Acordo Comercial Anticontra-
facção -- ACTA na sigla inglesa (Anti-
-counterfeiting Trade Agreement) --, 
uma convenção internacional negociada 
entre a UE e um pequeno número de pa-
íses, quase todos países desenvolvidos. 
Mas a maior parte das críticas não tem o 
mínimo fundamento no texto do Acordo.
Como o próprio nome diz, trata-se de um 
acordo cujo objetivo é combater o comér-
cio internacional em bens ou serviços que 
violem os direitos de propriedade inte-
lectual (DPI), desde os direitos de autor 
(copyright) às denominações de origem 
geográfica, passando pelas marcas e pe-
las patentes, entre outros. O objetivo do 
Acordo é harmonizar e reforçar uma luta 
comum contra a pirataria, a contrafação 
e a falsificação com escala comercial.
Uma economia como a da UE, baseada 
no conhecimento, na investigação e na 
inovação, não pode dispensar um ele-
vado nível de proteção dos direitos de 
propriedade intelectual, bem como a 
efetivação dessa proteção no terreno. 
Os direitos de propriedade intelectual 
são a principal matéria-prima de que se 

faz a competitividade da economia eu-
ropeia, que não pode competir de outra 
maneira com economias de baixos salá-
rios e de baixos níveis de proteção social 
e ambiental. Todos os anos, a economia 
europeia perde milhões e milhões de eu-
ros em resultado da invasão de pirataria 
e da contrafação no mercado da União, 
com origem especialmente da China. Os 
principais beneficiários do ACTA são os 
criadores, os artistas, os investigadores, 
os inventores, as empresas que investem 
em inovação, os trabalhadores que nelas 
trabalham, os consumidores que são ví-
timas de produtos falsificados, incluindo 
medicamentos.
O ACTA é somente um acordo de “en-
forcement” internacional dos DPI. Não 
altera o objeto nem o âmbito da sua pro-
teção, quer a nível internacional (nomea-
damente o Acordo TRIPS da OMC), nem 
a nível da UE, nem a nível nacional. O que 
era permitido antes do ACTA continua a 
ser permitido; só o que era proibido con-
tinua a ser proibido. Do que se trata é de 
tornar essa proteção mais efetiva na prá-
tica, a nível internacional.
A maior polémica foi levantada a propó-
sito da proteção dos DPI no ambiente 
digital, ou seja, na Internet. Mas, se bem 
interpretado o ACTA, não têm fundamen-

to as objeções contra ele. Ele não afeta o 
direito individual dos utentes a fazerem 
“download” ilegal de material protegido 
disponibilizado na Internet nem o direi-
to de o compartilharem com amigos ou 
conhecidos. O ACTA também não impõe 
nenhuma obrigação de vigilância dos ISP 
sobre os seus utentes, tampouco per-
mite a interdição de acesso à Internet 
por motivo de dowload ilegal. Os únicos 
alvos da ACTA na Internet são os web-
sites que proporcionam acesso ilegal, à 
escala comercial, a material protegido. O 
ACTA prevê que a identificação dos res-
ponsáveis por esses websites pode ser 
ordenada por autoridade pública compe-
tente, a pedido dos titulares de direitos 
de propriedade intelectual violados, para 
efeitos de julgamento civil ou penal. Não 
se vê em que é que isso infringe o direi-
to de acesso à Internet ou a privacidade 
dos seus utilizadores.
A verdade é que há na Internet muitos 
fornecedores de acesso a material ilegal 
(música, espetáculos, literatura, progra-
mas de computador, artigos contrafei-
tos, produtos falsificados) que ganham 
milhões de euros à custa dos direitos 
de prioridade intelectual dos seus cria-
dores, que assim são privados do rendi-
mento das suas criações. Ora, não se vê 

nenhuma razão para distinguir entre uma 
loja aberta ao público que venda material 
pirateado ou contrafeito (que obviamen-
te é ilegal e pode ser punida) e uma loja 
virtual que ofereça os mesmos produtos 
na Internet.
Compreende-se que os partidos “piratas” 
e seus apoiantes sejam contra o ACTA, 
visto que defendem o livre acesso gra-
tuito e sem imites às criações alheias na 
Internet. Compreende-se também que os 
partidos da esquerda radical sejam contra 
o ACTA, visto que para eles toda a proprie-
dade, incluindo a propriedade intelectual, 
é um “roubo”, não merecendo portanto ne-
nhum respeito. Todavia, os partidos res-
ponsáveis, que defendam os direitos dos 
criadores bem como a competitividade e 
o emprego na União, não podem deixar de 
apoiar o ACTA.
A verdade é que os DPI são direitos fun-
damentais, protegidos tanto pela CRP e 
pela Carta de Direitos Fundamentais da 
UE, além de serem direitos humanos dos 
artistas, criadores, inventores e investi-
gadores. Em contrapartida, não existe 
nenhum direito à pirataria nem à contra-
fação de obras protegidas por DPI de ou-
trem, não merecendo qualquer respeito 
ou proteção.


