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E, de repente, o discurso mudou. Da im-
posição da receita única de mais e mais 
austeridade e da obsessão com o défice 
orçamental, os responsáveis europeus 
passaram a proclamar que, afinal, é pre-
ciso “um pacto de crescimento para a Eu-
ropa”, nas palavras de Guido Westerwelle, 
ministro dos Negócios Estrangeiros da 
Alemanha, em artigo publicado no DN do 
passado dia 23. 
Com atraso considerável, a direita vê-se 
obrigada a reconhecer, uma vez mais, que 
os socialistas têm razão. Depois de deze-
nas de cimeiras, artigos, conferências de 
imprensa e outras declarações a defender 
as virtudes do Pacto Orçamental e a rejei-
tar qualquer tipo de ato adicional, a maio-
ria de direita que governa a Europa, com 
Merkel à cabeça, rende-se à evidência dos 
maus resultados da terapêutica aplicada 
e à necessidade de arrepiar caminho para 
promover o crescimento económico e a 
criação de emprego. Reconhecem agora 
o que nós vimos dizendo, há muitos me-
ses, na Europa e em Portugal: que o Pacto 

Orçamental nasceu coxo e que é preciso 
equilibrá-lo com “um Pacto para o cresci-
mento”. Também em Portugal, a maioria 
governamental dá o dito por não-dito e 
deixa passar o que antes rejeitara: a pro-
posta do PS sobre uma adenda ao Pacto 
Orçamental. 
E qual foi o facto relevante que operou o 
milagre? A eleição de um Presidente so-
cialista em França. A vitória de François 
Hollande permite várias leituras. Em pri-
meiro lugar, à semelhança do que aconte-
ceu numa dezena de Estados-membros, 
as eleições em França obedeceram à ine-

xorável lógica de penalização dos que go-
vernam em tempo de crise. Em Portugal 
e Espanha, os governos socialistas foram 
substituídos por governos de direita e, na 
Dinamarca e na Eslováquia, os governos 
de direita foram substituídos por gover-
nos socialistas. Mas, mais importante: a 
vitória de Hollande representa a vitória 
dos que defendem “uma estratégia socia-
lista para a Europa”, dos que acreditam 
numa agenda alternativa para debelar a 
crise, dos que consideram que a disciplina 
orçamental é importante mas que deve 
ser complementada com as dimensões 

económica e social. O voto em Hollande 
foi o voto da esperança, dos que acredi-
tam no projeto europeu, na sustentabili-
dade do euro e no futuro da União Euro-
peia. Não por acaso, os jovens franceses 
aderiram maciçamente à mensagem do 
candidato que elegeu como seu adversá-
rio o mundo da finança e, como eu própria 
pude testemunhar na noite de 6 de maio, 
em Bordéus, foram os jovens quem mais 
vibrou com a vitória daquele que afirmou 
“eu gosto das pessoas”, ao contrário de 
outros que gostam do dinheiro. 
No presente como no passado, os socia-
listas continuam a liderar o debate sobre 
a Europa. O Secretário-geral do PS, Antó-
nio José Seguro, esteve em Estrasburgo 
e em Bruxelas, para debater ao mais alto 
nível os grandes problemas da atualidade. 
Foi muito bem recebido e obteve o apoio 
unânime da família socialista às ideias e 
propostas de combate à crise, a nível na-
cional e europeu. Há uma grande sintonia 
em relação às prioridades, às políticas e 
aos instrumentos de ação. É óbvio que o 
setor financeiro tem de estar ao serviço 
da economia real, financiando o cresci-
mento e o emprego. Mudar não é simples, 
mas é necessário. Mexer com os interes-
ses instalados não é fácil, mas é possível. 
Como disse Mandela: “parece sempre im-
possível até estar feito”.

miguel 
portas
 
Passaram apenas se-
manas desde que ele 
desapareceu do nosso 
convívio. Não mais o seu 
sorriso entre ingénuo e 
sarcástico, não mais a 
sua crítica gostosa mas 
demolidora, não mais a 
sua energia combativa 
por causas que abraçava 
com fé, apesar de apa-
rente displicência. Miguel 
Portas era um adversário 
competente e duro. Com-
petente porque estudava 
bem os assuntos, num 
meio onde a superficiali-
dade é a regra, quantas 
vezes escondida pela ca-
pacidade dos assistentes, 

pela militância, ou pela 
força do grupo. Era duro 
porque convicto. Acre-
ditava no que dizia, não 
fazia fretes, não dava jei-
tos. E acima de tudo isto, 
o tal sorriso.
Muitas vezes estivemos 
em barreiras opostas, em 
desacordo. Muitas vezes, 
razões tácticas levavam 
cada um a agudizar o 
confronto, delimitando 
baluartes. Muitas vezes 

nos pareciam irracio-
nais as posições e exas-
perante a energia que 
considerávamos perdi-
da. Mas a convivialidade 
abatia todas as barreiras, 
transformando estacaria 
em sebes amigáveis e 
transponíveis.
Perdeu o Parlamento 
europeu um grande de-
putado, como assinalou 
Martin Shulz, perdeu o 
País um político de ex-
ceção, perdeu a Cultura 
um apaixonado promo-
tor, perderam os amigos 
a sua sempre agradável 
presença, perdeu a famí-
lia um ente tão querido.
A Delegação Portuguesa 
Socialista ao Parlamento 
Europeu curva-se peran-
te a sua memória. acc

António José Seguro levou a agenda do crescimento e emprego 
ao Parlamento Europeu. O secretário-geral do PS esteve em 
Estrasburgo onde se encontrou com o presidente do PE, Martin 
Schulz, com o comissário do Emprego, Lászlo Andor, com Hannes 
Swoboda, presidente do grupo dos Socialistas & Democratas, e 
com os deputados do grupo parlamentar socialista.
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Que fórmula para o “pacto 
do crescimento” europeu?

 

vital 
moreira
 

1. A eleição de François Hollande 
como Presidente da França colocou 
na agenda imediata da União Euro-
peia a ideia de um “pacto europeu 
para o crescimento”, como adita-
mento ou complemento do “Pacto 
orçamental”, acordado em dezem-
bro e assinado em janeiro passado.

 Antes de tratar da forma que o novo 
pacto poderá revestir, convém tra-
tar do seu provável conteúdo. De 
facto, se ninguém agora põe em 
causa a necessidade de adicionar 
uma política de crescimento eco-
nómico a nível europeu à disciplina 
orçamental e às políticas de aus-
teridade a nível nacional – com os 
seus efeitos recessivos –, já não 
são coincidentes as opiniões sobre o 
sentido e conteúdo das políticas de 
crescimento.

 Por um lado, há a visão “keynesiana” 
(chamemos-lhe assim, por comodi-
dade de expressão), que aposta na 
mobilização do investimento públi-
co ou no estímulo público à econo-
mia, mediante a disponibilização de 
recursos financeiros públicos, ou 
com garantia pública, ou mediante 
medidas de estímulo fiscal. 

 Entre os recursos de investimento 
a nível europeu que têm sido aven-
tados incluem-se a realocação de 
verbas por utilizar do orçamento da 
União Europeia, o reforço do capital 
e da capacidade de empréstimo do 
Banco Europeu de Investimento e 
a instituição de “project bonds”, ga-
rantidos pelos Estados-membros, 
para o financiamento de projetos de 
infraestruturas de interesse euro-
peu. Somados esses instrumentos, 
eles poderiam assumir um conside-
rável potencial de investimento em 
todo o espaço da UE, contribuindo 
para um importante estímulo da 
atividade económica e de criação de 
emprego.

 Não há neste conjunto de ideias 
nada de verdadeiramente novo. To-
das estão na agenda do debate po-
lítico desde há muito, por ação da 
Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu. O que há de decisivamen-
te novo na sua inclusão num pacto 
para o crescimento seria obvia-
mente o compromisso dos Estados 
subscritores em realizá-las e em 
subscreverem os respetivos com-
promissos financeiros.

 Diferentemente, na visão “liberal”, 
o crescimento não deve resultar da 
afetação de recursos públicos ou do 
endividamento público, antes deve 

resultar de “reformas estruturais” 
destinadas a estimular a produti-
vidade e a competitividade da eco-
nomia. Incluem-se aí a reforma do 
mercado laboral no sentido de maior 
flexibilidade, a abertura à concor-
rência das atividades e profissões 
“fechadas” ou com excessivas bar-
reiras à entrada, a liberalização de 
serviços públicos, a implementação 
da “diretiva serviços”, de modo a 
abrir a concorrência no espaço da 
União, a aposta no comércio inter-
nacional, etc.

 Para os defensores desta tese, só a 
aposta na concorrência e na compe-
titividade assegura um crescimento 
económico sustentado, sem onerar 
as finanças públicas e sem agra-
var a atual crise da dívida pública 
a nível nacional. Por isso, elas são 
plenamente compatíveis com os 
programas de austeridade, permi-
tindo a retoma económica logo que 
a consolidação orçamental abra de 
novo o acesso ao financiamento ex-
terno da economia e logo ao inves-
timento privado. Não é por acaso 
que os acordos de ajuste económico 
negociados com a União Europeia e 
o FMI para efeitos de assistência 
financeira aos países que deixaram 
de ter acesso aos mercados exter-
nos da dívida pública incluem as tais 
reformas estruturais.

 Qual poderá ser a fórmula do pacto 
de crescimento? 

 Provavelmente só pode ser uma 
combinação das duas propostas 
acima referidas. Se Hollande e a 
esquerda europeia privilegiam natu-
ralmente a primeira e se Merkl e a 
direita europeia preferem a segun-
da, o compromisso só pode consistir 
numa conjugação das duas propos-
tas, que aliás não são incompatíveis, 
muito menos contraditórias. Um 
“pacto Merkollande”, portanto!...

 Resta saber qual o mix efetivo no 
cocktail, ou seja, a dosagem de cada 
uma das propostas no acordo final. 
Não será difícil antecipar que quan-
to mais uma parte tentar incluir os 
seus próprios ingredientes, mais in-
gredientes vai ter de aceitar da ou-
tra parte.

2. Tendo uma ideia da provável subs-
tância Pacto de Crescimento, que 
forma poderá ele revestir?

 Há teoricamente três possibilidades: 
-- Reabrir o Pacto orçamental já 

assinado (e até já aprovado pelo 
Parlamento em alguns países, 
como Portugal) e incluir nele um 
novo capítulo sobre o crescimen-
to, mudando também o título do 
tratado;

-- Manter o Pacto orçamental tal 
como está, juntando-lhe um tra-
tado paralelo ou anexando-lhe um 

protocolo anexo, fazendo “pen-
dant” com aquele;

-- Adotar somente uma declaração 
política solene do Conselho Euro-
peu, acompanhada de um “road-
map” para a sua implementação.

 Também aqui só pode haver um 
compromisso. Por um lado, os pro-
motores do Pacto orçamental, com 
a Alemanha à cabeça, não podem 
aceitar a sua reabertura, com o ris-
co de pôr em causa o que nele se 
estabeleceu em matéria de discipli-
na e estabilidade orçamental. Por 
outro lado, os defensores do pacto 
para o crescimento dificilmente 
podem satisfazer-se com um mero 
compromisso político, por mais so-
lene e concreto que seja, exigindo 
que o novo instrumento tenha a 
mesma força jurídica do Tratado or-
çamental. Resta portanto a solução 
de um tratado paralelo ao Tratado 
Orçamental ou de um protocolo 
anexo a este, solução esta aliás com 
tradições na União Europeia, pois os 
Tratados da União têm em anexo 
dezenas de protocolos, com o mes-
mo valor jurídico daqueles.

3. Antecipada a substância provável do 
pacto de crescimento e identificada 
a sua possível fórmula jurídica, resta 
o mais difícil, que é obter um acordo 
sobre o concreto tratado/protocolo.

 Não pode ignorar-se que a opção por 
um tratado/protocolo só torna mais 
exigente a negociação e a formula-
ção das suas cláusulas, traduzidas 
em princípios, normas ou objetivos 
juridicamente vinculativos. Não vai 
ser uma tarefa fácil, exigindo dos 
negociadores espírito de compro-
misso e disponibilidade para fazer 
concessões.

 Além disso, tal como sucedeu com o 
Tratado orçamental, também o novo 
tratado/protocolo sobre o cresci-
mento haverá de ter a participação 
do Parlamento Europeu, que não 
quererá deixar de influenciar o resul-
tado, como fez quanto ao primeiro, 
tanto mais que tem autoridade nesta 
matéria.

 Em suma, se se optar pela forma de 
tratado/protocolo, não vai ser fácil 
a sua negociação. Uma coisa é esta-
belecer proibições ou limites, como 
o pacto orçamental, outra coisa é 
conferir direitos e impor obrigações 
de financiamento, como no pacto 
de crescimento. Todavia, a pressão 
do tempo -- visto que parece óbvio 
que enquanto a questão do pacto 
do crescimento não estiver resol-
vida muitos Países suspenderão o 
processo de ratificação do Tratado 
orçamental -- pode constituir uma 
grande pressão sobre a Alemanha 
para aceitar uma solução expedita 

e fazer concessões a que de outra 
maneira resistiria.

4. Se revestir a forma de um pacto pa-
ralelo ou de um protocolo anexo do 
Tratado Orçamental, também o pac-
to do crescimento será, como aque-
le, um acordo internacional entre 
Estados-membros da UE mas for-
malmente à margem dos Tratados 
da União, sendo por isso, tal como 
aquele, de adesão voluntária pelos 
Estados-membros interessados. Re-
cordemos que o Tratado Orçamental 
foi assinado por quase todos eles, 
salvo o Reino Unido e a República 
Checa, estando ainda por ratificar 
por quase todos eles.

 Em princípio, é de admitir que os mes-
mos países que assinaram o pacto 
orçamental também assinem o novo 
pacto do crescimento. Mas não tem 
de ser necessariamente assim. Seja 
por motivos político-ideológicos, seja 
por não quererem assumir as novas 
obrigações constantes do novo tra-
tado, como as “reformas estrutu-
rais” acima referidas ou as respon-
sabilidades financeiras requeridas 
(por exemplo, a garantia dos “project 
bonds”), pode suceder que um ou 
mais dos países que apoiaram o pac-
to orçamental não queiram apoiar o 
pacto de crescimento. É uma hipóte-
se que não pode ser descartada.

 Todavia, isso não importará uma des-
valorização do novo pacto, desde que 
não fique muito aquém do apoio do 
Pacto orçamental.

5. Seja como for e qualquer que seja o 
conteúdo e a forma do novo pacto 
orçamental, ele retirará legitimidade 
à contraposição entre a política de 
disciplina e estabilidade orçamental, 
de um lado, e as políticas de cresci-
mento, do outro lado. O que haverá 
é a conjugação de ambos, ou seja 
disciplina orçamental a nível nacio-
nal e políticas de crescimento a nível 
europeu. Nem as segundas podem 
dispensar muito menos afastar as 
primeiras, nem estas são impedi-
mento das segundas, pelo contrário. 
Perderão força tanto as posições 
sectariamente “antiausteritárias” 
como as que consideram a disciplina 
orçamental não apenas como condi-
ção necessária mas também como 
condição suficiente para o cresci-
mento e o emprego.

 Por último, mas não menos impor-
tante, o pacto europeu de cresci-
mento constituirá um importante 
elemento na criação de uma política 
de crescimento e de investimento da 
União, baseada em instrumentos fi-
nanceiros da própria União, ao servi-
ço do emprego e da coesão económi-
ca da União. Não é um pequeno passo 
na integração europeia. 
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a ue tem de fazer 
mais pela líbia

 

crescimento e emprego, claro!
 

ana gomes
 

A Líbia pós-Kadaffi é hoje 
um país em transição, que 
precisa e pede a ajuda 
da União Europeia (UE). 
Foi isto que disse o Vice-
-Primeiro Ministro Mustafa 
Abushagur na Comissão 
dos Assuntos Externos do 
Parlamento Europeu, no dia 
15 de maio, e é isso também 
que venho constatando em 
sucessivas visitas à Líbia.   
E é isso precisamente que 
demonstra o resultado 
das eleições locais, dia 19 
de maio, em Benghazi, a 
cidade-símbolo da rebelião 
contra Kadhafi: o candidato 
mais votado é uma mulher,  
um sinal de progresso e da 
vontade do povo líbio em 
melhorar a sua vida e o seu 
país através da governação 
democrática.  
Desde o início da revolução 
de 17 de fevereiro de 2011 
que o povo líbio soube con-
tradizer os agoirentos e 
mostra querer democracia, 
sentido de nação e capa-
cidade de organização. As 

condições de segurança no 
país têm melhorado con-
sistentemente, as eleições 
para os conselhos locais em 
várias cidades líbias têm 
decorrido de forma livre,  
pacífica e muito participa-
das. E as eleições consti-
tuintes, anunciadas para ju-
nho próximo, vão eleger um 
Congresso Nacional com 
poderes legislativos que no-
meará uma comissão cons-
titucional e um governo de 
transição democraticamen-
te legitimado.   
É certo: 42 anos de ditadu-
ra deixaram uma herança 
pesada para esta transição. 
É por isto mesmo que a UE 
tem agora de ajudar o povo 
líbio a superar os proble-
mas de governação. Isso, 
aliás, corresponde ao inte-
resse europeu: a Líbia está 
na vizinhança da Europa e 
por isso a sua estabilização 
e democratização impor-
tam à UE. 
Da pressão migratória à 
segurança regional, do pe-
tróleo ao comércio, da inte-
gração do Mediterrâneo ao 
desenvolvimento africano, 
tudo reforça a importância 
estratégica de ajudar na 
democratização da Líbia. E 
tendo já feito o mais difícil 
– a campanha aérea que 
apoiou a revolução popular 
no terreno – a Europa deve 
fazer o que lhe compete e 

sabe fazer, dentro e fora de 
portas: apoio à capacitação 
democrática e ao estado de 
direito.
A Líbia quer o envolvimen-
to europeu e pede-o sem 
rodeios. “Não se trata de 
dinheiro”, explicou-me um 
elemento do Conselho Na-
cional de Transição (TNC), 
frisando que os anteriores 
níveis das receitas do pe-
tróleo já foram retomados:  
“é mais para aprendermos a 
gerir esse dinheiro e distri-
buí-lo de forma equitativa e 
transparente”.
A ajuda europeia é espe-
rada na Líbia  em todos os 
domínios, do apoio eleitoral 
ao processo constitucional, 
da educação à formação vo-
cacional e à diversificação 
económica, da capacitação 
dos media, das mulheres, 
dos jovens e da sociedade 
civil em geral, ao desarma-
mento, à reforma do sector 
da segurança e ao controlo 
das fronteiras.
A Alta Representante para 
a Política Externa e de Se-
gurança da UE tem de fazer 
uso de todos os instrumen-
tos à sua disposição para 
conceber e por em prática 
uma estratégia consis-
tente que dê resposta aos 
pedidos e às necessidades 
da Líbia. E, sem dúvida, tal 
não pode ser feito com uma 
estrutura mínima, que mal 

consegue hastear a ban-
deira europeia em Trípoli. 
A Delegação da UE na Líbia 
precisa não apenas de um 
embaixador (que só este 
mês chegou a Trípoli), mas 
de pessoal em número e 
qualificação para poder in-
teragir com as autoridades 
e a sociedade líbias. 
A experiência institucional, 
governamental e não go-
vernamental,  da UE, bem 
como dos Estados Mem-
bros como Portugal, tem 
de ser mobilizada já para 
o terreno, com um projeto 
articulado e horizontes de 
longo prazo.  
A Líbia é o teste à nova es-
trutura institucional inau-
gurada pelo Tratado de 
Lisboa: exige uma política 
externa coordenada e co-
erente a nível verdadeira-
mente europeu, que impeça 
que cada Estado Membro, 
para o seu lado, possa re-
gressar à venda de armas 
ou de centrais nucleares 
a quem quer que seja que 
ocupe o poder em Trípoli…
A UE desempenhou papel 
crucial no apoio e na legiti-
mação da revolução popu-
lar na Líbia. Não pode agora 
deixar que sejam outros a 
terminar o trabalho. Porque 
os efeitos, sejam eles bons 
ou maus, serão certamente 
sentidos dentro de portas, 
na Europa.

elisa Ferreira
 

Ao cabo de quase quatro 
anos de completa deso-
rientação das lideranças 
políticas europeias, parece 
que o crescimento e o em-
prego começam finalmen-
te a figurar no centro das 
agendas políticas enquanto 
elementos essenciais de 
uma estratégia de saída da 
crise. Chegar-se-á a tem-
po de evitar que a bomba 
grega rebente antes, espa-
lhando estilhaços em todas 
as direções mas sobretudo 
sobre as chamadas econo-
mias periféricas? Veremos o 
que de concreto irá resultar 
de mais uma cimeira (23 de 
maio), a qual surge positi-
vamente enquadrada pela 
primeira presença do so-
cialista François Hollande e 
negativamente marcada por 
expectativas de tal modo 

excessivas que dificilmente 
não acabam em desilusão.
Há quatro pilares de uma 
agenda alternativa que po-
dem e devem ser postos em 
prática imediatamente:
1. O denominado “Plano 
Marshall Europeu” – perma-
nentemente anunciado mas 
tardando demasiado em ser 
lançado –, constituído por 
investimento estratégico 
(energia limpa, inovação, ci-
ência, etc.), designadamente 
via “project bonds”, e assen-
te num reforço do capital do 
Banco Europeu de Investi-
mentos em combinação com 
uma reorientação dos fundos 
estruturais.
2. A redução do custo da dí-
vida soberana, que continua 
a inviabilizar os processos 
de relançamento dos países 
mais fragilizados, sendo que 
a complexidade da solução 
“euro-obrigações” não in-
viabiliza que, no curto pra-
zo, seja possível coordenar 
as emissões de dívida e até 
criar um fundo de gestão em 
comum dos excessos de en-
dividamento atuais com re-
embolso de acordo com um 
calendário de longo prazo; 
também os atuais “corta-

-fogos” (em particular, o 
MEE - Mecanismo Europeu 
de Estabilidade e o papel do 
Banco Central Europeu) re-
clamam aperfeiçoamentos 
urgentes.
3. O relançamento do crédito 
à economia real, não sendo 
admissível que dos vultuosos 
fundos (um bilião de Euros, 
um “trillion” em inglês) em-
prestados a preço baixo à 
banca comercial pelo BCE 
não resulte qualquer impac-
to visível no financiamento 
das empresas, que continu-
am a fechar e a gerar desem-
prego por asfixia financeira 
(mesmo quando economica-
mente viáveis).
4. A implementação de um 
urgente controlo político 
sobre as – no mínimo discu-
tíveis – terminologia e ati-
tude protagonizadas pelos 
intérpretes da(s) troika(s) 
existente(s), aliás altos fun-
cionários investidos de pode-
res absolutos sobre os povos 
e as instituições democráti-
cas.  Urge um abandono da 
sanha punitiva das receitas 
que impõem – os respeti-
vos prazos e condições têm 
de poder ser revistos em 
função dos resultados, das 

circunstâncias e dos ciclos 
económicos; por outro lado, 
o facto de essas receitas 
assentarem invariavelmente 
no esmagamento da procu-
ra interna dos países mais 
frágeis conduz a que só um 
relançamento compensador 
da procura nos países com 
excedentes (nomeadamente 
a Alemanha) poderá alimen-
tar um mercado interno do 
qual depende hoje grande 
parte da economia europeia 
e que tem vindo a ser artifi-
cialmente esmagado pelas 
políticas neoliberais até hoje 
dominantes.
Mas falar de crescimento e 
emprego é uma coisa e fa-
zer o que é necessário para 
transformar o discurso em 
ação é outra. E o tempo de 
agir já há muito se esgotou! 
Hollande, sendo um fator de 
esperança, não é uma “po-
ção mágica”. A imprescindí-
vel agenda alternativa tem 
de ser discutida, reclamada 
e divulgada pelos cidadãos 
de toda a União Europeia de 
uma forma suficientemente 
visível para poder evitar que 
esta Europa/”Titanic” se au-
todestrua teimando em não 
se desviar do iceberg...

imposto sobre 
as Transações 

Financeiras: 
posição clara do 

pe
 

correia de campos
 
Em 23 de maio passado, por lar-
ga maioria inter-partidária, foi 
aprovada no Parlamento Euro-
peu a criação do Imposto sobre 
as Transações Financeiras, que 
se espera possa vir a recolher 

entre 50 e 70 milhares de milhões de Euros. O relatório 
da autoria da deputada socialista grega Anni Podimata 
torna o imposto mais semelhante à bem sucedida “stamp 
tax” do Reino Unido. O seu âmbito de aplicação passa a 
abranger todas as transações de ativos europeus, mes-
mo que realizadas por não-europeus, alargando a base 
de incidência e reduzindo a possibilidade de fuga. A trans-
ferência dos direitos sobre um ativo só deverá ser reali-
zada quando o imposto for cobrado. Espera-se que parte 
das receitas do imposto seja considerada como fonte de 
recursos próprios da União, reduzindo as contribuições 
nacionais e permitindo baixar os impostos dos Estados-
-Membros, nomeadamente o IVA.

•  O âmbito de aplicação da diretiva
 A proposta da Comissão abrange as transações que 

englobam todos os diversos tipos de valores mobili-
ários (ações, capital próprio, obrigações e derivados 
associados), bem como todo o tipo de negociações em 
plataformas reguladas ou não reguladas. A exclusão 
dos mercados primários de obrigações e de ações 
(mas não dos seus derivados) possibilita que as neces-
sidades de aumento de capital do mundo real perma-
neçam intactas.

 O âmbito de aplicação do imposto é limitado às insti-
tuições financeiras, quer ajam por conta própria quer 
por conta de outrem. Os bancos centrais nacionais, o 
Banco Central Europeu e organismos estabelecidos 
pela UE são as únicas instituições financeiras a esta-
rem excluídas, para evitar externalidades indesejáveis 
nas políticas monetárias ou possibilidades de refinan-
ciamento do sector financeiro. 

•  Emissão e taxas
 O melhor método para evitar vazios jurídicos e criar 

desvantagens competitivas seria seguir o exemplo do 
imposto de selo e aplicar o imposto em todas a transa-
ções sobre um instrumento financeiro emitido por uma 
entidade no território de um Estado-Membro ou da UE. 
No entanto, apesar de ser totalmente aplicável no caso 
das obrigações e das acções, tal pode originar alguns 
problemas no caso dos derivados, tais como swaps, 
onde é difícil definir a emissão.

 De modo a que o imposto seja de fácil implementação 
e para evitar distorções no mercado interno, as taxas 
previstas devem ser simples de implementar e refletir 
as diferentes características dos instrumentos finan-
ceiros. A proposta da Comissão de uma taxa mínima de 
0,1 % para as ações e obrigações e de 0,01 % para os 
derivados segue estes princípios. A diferenciação entre 
categorias de ativos encontra justificação na medida 
em que as acções e as obrigações têm um comporta-
mento de mercado mais similar em comparação com 
os derivados. 

 No caso dos derivados, sendo o cálculo do seu valor 
muito mais difícil, a decisão pela escolha do valor no-
cional – que pode ser significativamente superior ao 
valor real de mercado de um derivado – fundamenta a 
opção por uma taxa mais baixa.

• O âmbito geográfico
 A adopção da diretiva por unanimidade é a melhor 

forma de implementação da proposta para evitar dis-
torções. Todavia, dado que as diversas ferramentas de 
tributação do tipo ITF ou já estão em vigor ou encon-
tram-se em discussão nos vários Estados-Membros, 
a UE deve acelerar o processo de remoção das dis-
torções nas áreas relevantes. Por conseguinte, caso a 
adopção da presente diretiva não seja viável pela regra 
da unanimidade, os Estados-Membros podem introdu-
zir as disposições legais da presente directiva através 
das regras de cooperação reforçada.
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Tudo a postos para a maratona
 

luís 
capoulas 
Santos
 

Tive a honra de ser designado Relator do 
Parlamento Europeu (PE) para os mais 
importantes Relatórios da reforma da 
Politica Agrícola Comum, para o período 
2014/2020: O Regulamento dos “Paga-
mentos Diretos” e o do “Desenvolvimento 
Rural”.
A PAC, como se sabe, absorve ainda uma 
parcela significativa do orçamento comu-
nitário, mais de 40%, e o dinheiro, infeliz-
mente, ainda é um dos principais indicado-
res da importância das coisas.
Durante os últimos seis meses participei 
em muitas dezenas de reuniões, colóquios, 
seminários e audições com governos cen-
trais e regionais, organizações agrícolas, 
sindicais, ambientalistas e diferentes lo-
bbies e visitei vários Estados-membros, 
para recolher informações, contactar a 
realidade e ouvir propostas e sugestões.
No momento em que escrevo, acabei de 
concluir os Relatórios que serão agora 
traduzidos nas 23 línguas oficiais da União 

e que, em 18 de junho, serão apresenta-
dos na Comissão de Agricultura.
Tratou-se de uma tarefa pesada e de uma 
razoável complexidade técnica, para a 
qual contei com uma reduzida equipa, 
do meu Gabinete e do Secretariado da 
Comissão de Agricultura, e de uma em-
presa de consultoria portuguesa, que 
compensaram em empenho e trabalho a 
sua diminuta dimensão física. Igualmen-
te indispensáveis os conselhos sábios de 
conceituados amigos.
Nos próximos dias serão conhecidas as 
reações do Parlamento, do Conselho e da 
Comissão. Sem um acordo amplo das três 
instituições, sobretudo agora com o poder 
de decisão repartido entre o Parlamento 
e o Conselho por imposição do Tratado 
de Lisboa, não haverá reforma e, não a 
havendo, é difícil prever as consequên-
cias face à situação orçamental e à nova 
realidade europeia decorrente das novas 
adesões e do fim do “phasing-in” agrícola 
dos nossos últimos 12 parceiros. 
A maratona negocial vai pois começar. 
Até ao meio de julho todos os Deputados 
poderão apresentar emendas aos relató-
rios, que não andarão longe das duas mil, 
segundo as minhas próprias expectativas. 
Depois, haverá que procurar condensá-las 
em compromissos ou encontrar maiorias 

para rejeitar as indesejáveis, para que o 
essencial dos relatórios possa manter 
coerência, quando se tratar da votação 
na Comissão da Agricultura, entre outu-
bro e novembro. O relatório deixará então 
de expressar a minha própria opinião para 
passar a exprimir a posição da Comissão 
de Agricultura. Seguir-se-á a votação em 
plenário, podendo ainda, até lá, os Grupos 
Políticos apresentar propostas de altera-
ção. Só após a votação dos relatórios em 
plenário, lá para dezembro ou janeiro, se 
disporá da posição do Parlamento que 
constituirá o mandato de que disporei 
para as negociações com o Conselho, e 
nas quais deverá ser envolvida a Comis-
são, uma vez que, sem o seu acordo, qual-
quer alteração às suas propostas só será 
exequível com a unanimidade no Conse-
lho, e todos sabemos quanto é irreal obtê-
-la sobre qualquer questão mais sensível 
da PAC, em particular quando uma deci-
são tem, como quase sempre acontece, 
consequências orçamentais para cada um 
dos Estados-membros.
Espero, ao longo dos próximos meses, ir 
dando conta do conteúdo das propostas 
concretas que apresento para a política 
agrícola europeia do futuro. 
Uma PAC que permita os agricultores 
europeus continuar a ter condições para 

garantir aos cidadãos um grau de auto-
-aprovisionamento adequado em alimen-
tos e matérias-primas, em quantidade 
e qualidade e a preços acessíveis e que 
permita conciliar a atividade agrícola com 
uma produção sustentável. A transição 
para uma agricultura na Europa que seja 
mais amiga do ambiente é assim condição 
“sine qua non” da sua própria viabilidade. 
É igualmente necessário que a agricultura 
europeia se mantenha competitiva face 
aos seus principais parceiros comerciais, 
que são altamente subvencionados e, 
ou, cumprem regras menos exigentes de 
produção.
È ainda fundamental que o sector agrí-
cola contribua de uma forma relevante 
para a concretização da nova estratégia 
“Europa 2020” em matéria de luta con-
tra as alterações climáticas, a inovação 
e a criação de emprego, o que pressupõe 
uma atenção especial com as zonas ru-
rais, em particular as mais desfavore-
cidas, visando o reforço da sua dinâmi-
ca social e económica, num quadro de 
sustentabilidade.
Sendo consensuais os objetivos, resta sa-
ber onde se vai localizar o ponto de equilí-
brio para um acordo inter-institucional ca-
paz de garantir os instrumentos políticos, 
incluíndo os financeiros, para os alcançar. 

as energias renováveis 
nas regiões ultraperiféricas

 

luís paulo 
alves

 
As regiões ultraperiféricas (RUP) podem 
ser uma referência para a União Europeia 
na luta contra as alterações climáticas e 
adaptação aos seus efeitos. Pelas suas 
características geomorfológicas e loca-
lização geográfica, são regiões mais ex-
postas a riscos naturais, o que também 
lhes permite observar e acompanhar de 
forma privilegiada os fenómenos natu-
rais, constituindo um eixo de investiga-
ção de elevado valor acrescentado e uma 
oportunidade indispensável para a coo-
peração tecnológica.
Há também a necessidade de se criarem 
políticas adaptadas para enfrentar os 
desafios ambientais próprios das RUP, 
como os programas para a prevenção 
de catástrofes naturais, mas sobretudo 
as relacionadas com a gestão dos recur-
sos naturais e da produção e consumo de 
energia, que exigem um novo paradigma 

que otimize a utilização das energias 
renováveis, em particular nos sistemas 
isolados das ilhas. Até porque as RUP 
não estão interligadas aos mercados da 
energia europeus, o que resulta numa 
muito forte dependência das energias 
fósseis (quase 100% nas ilhas Canárias!) 
que é fundamental eliminar. Também a 
impossibilidade que muitas vezes exis-
te de ligar as ilhas dos arquipélagos por 
cabo eléctrico (é o caso de algumas ilhas 
Canárias, mas também das RUP das An-
tilhas francesas ou dos Açores) devido 
à profundidade das águas e à força das 
marés (por exemplo, 2 400 metros de 
profundidade entre as duas ilhas mais 
povoadas das Canárias, Gran Canaria e 
Tenerife) que agrava esses problemas 
de isolamento. A questão é que mesmo 
a partir de fontes renováveis, não po-
dendo armazenar a energia eléctrica, é 
necessário adaptar a oferta aos períodos 
variáveis de procura, o que é mais difí-
cil nos pequenos mercados isolados das 
ilhas, condicionando o aumento da pe-
netração das energias renováveis acima 
de determinados limites. Em resultado, 
o custo da produção de energia nas RUP 
é frequentemente superior ao custo da 

produção no continente europeu, sendo 
necessário incentivar não só a produção 
de energias renováveis, como também 
incentivar as soluções reversíveis que 
permitem o aproveitamento do excesso 
de energia disponível nos períodos de bai-
xo consumo ou as soluções experimen-
tais de baterias de acumulação energia. 
Como tal, todas as RUP devem diminuir a 
sua dependência energética, criando ins-
talações que permitam a reutilização da 
energia e desenvolvendo projetos piloto 
com soluções inovadoras e originais. 
Nas RUP estão em curso várias projetos, 
que servem de laboratórios experimen-
tais, como é o caso do Green Islands nos 
Açores, um projeto do MIT-Portugal que 
envolve o Governo Regional, a Univer-
sidade dos Açores e a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, e que tem objetivos 
ambiciosos: alcançar 75% de produção de 
energia eléctrica a partir de fontes reno-
váveis em 2018, quando hoje já se atinge 
28% e na energia primária alcançar nes-
sa data os 40% a partir das renováveis, 
estando hoje ao nível de 13%. Há mesmo 
ilhas como as Flores, onde em certas al-
turas do ano se atinge os 100% de pro-
dução a partir da energia hídrica, ou São 

Miguel onde se atinge os 50% a partir das 
energias geotérmica e eólica. E assim se 
estimulam outros projectos previstos no 
“Pacto das Ilhas”, assinado pela Madeira, 
pelos Açores e pelas Canárias, que visa 
elaborar planos de ação locais para as 
energias renováveis e estabelecer um re-
pertório de projetos financiáveis para ex-
ceder o objetivo europeu de redução das 
emissões de CO2 de, pelo menos, 20% 
até 2020. Mas já há muito que existem 
medidas concretas no terreno: os Aço-
res usam os seus recursos endógenos de 
modo a produzir energia geotérmica, do 
vento, solar, hídrica, biomassa e marinha.
A procura de soluções específicas no 
domínio da energia, poderá dar uma 
preciosa contribuição para o desenvol-
vimento tecnológico da União Europeia, 
particularmente em domínios emergen-
tes, como as energias renováveis, as 
pilhas de combustível ou a gestão das 
redes eléctricas isoladas. Mas a área das 
energias renováveis deve servir também 
como motor de desenvolvimento de uma 
economia baseada no conhecimento e na 
inovação, criando emprego e promoven-
do uma maior coesão económica, social 
e territorial.


