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"Há outro caminho" foi o lema da Univer-
sidade de Verão (UV) do PS, que decorreu 
entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, 
em Évora, a mesma cidade onde António 
José Seguro tinha organizado, em 2003, a 
última edição da tradicional Universidade 
Política de Verão. Desta feita, tratou-se de 
uma iniciativa conjunta da Direção Nacio-
nal do PS e da Delegação dos socialistas 
portugueses no Parlamento Europeu.
As conferências em formato de aula e os 
jantares-debate versaram os temas agen-
dados para o Congresso do Partido Socia-
lista Europeu de finais de setembro: Eco-
nomia Justa, Sociedades Coesas, Europa 
das Pessoas e Democracia Ativa. Temas 
que foram introduzidos por professores de 
reconhecido mérito como Viriato Sorome-
nho Marques, João Proença, Maria Carmo-
-Fonseca, Maria João Rodrigues, Adelino 
Maltez, comentados pelos deputados eu-
ropeus Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, 
Elisa Ferreira, Vital Moreira, Correia de 
Campos e Ana Gomes e debatidos com os 
cem alunos inscritos (de diferentes idades 
e proveniências).
No discurso de abertura, a propósito da 
gestão da crise, responsabilizei os partidos 
conservadores que governam a maior par-
te dos países da União Europeia, porque, 

no passado, endeusarem os mercados, 
combateram os serviços públicos e promo-
veram as desigualdades. Depois da crise, 
essa mesma maioria de direita demorou a 
enfrentar as dificuldades e a tomar as me-
didas adequadas à situação. 
Em relação ao que se está a passar em 
Portugal, denunciei o oportunismo daque-
les que, no tempo do governo Sócrates, 
consideravam que a natureza da crise era 
exclusivamente interna e que agora enfa-
tizam as condicionantes externas. E recor-
dei o argumento do então líder do PSD para 
chumbar o PEC: O PSD chumbou o PEC4 

porque tem de se dizer basta: a austeri-
dade não pode incidir sempre no aumen-
to de impostos e no corte de rendimento. 
Precisamente aquilo que o governo está a 
fazer: a aumentar os impostos e a cortar 
no rendimento da classe média. Ou seja, 
a penalizar ainda mais os do costume: os 
trabalhadores por conta de outrem. E, ape-
sar do aumento dos impostos e da redução 
dos salários, o défice real para este ano 
pode chegar aos 7% (em vez dos previstos 
4,5%). Tanto sacrifício por causa da redu-
ção do défice e o défice não baixa, porque 
o governo quis "ir além da troika" e sujeitou 

os portugueses a uma overdose de auste-
ridade que deprimiu a economia e matou o 
emprego. Foi um enorme erro estratégico, 
como repetidamente tem sido denunciado 
por António José Seguro e que a quinta 
avaliação da troika veio confirmar. Em vez 
de reconhecer o erro e arrepiar caminho, o 
governo confrontou os portugueses com 
um novo pacote de austeridade, contra o 
qual se manifestaram centenas de milha-
res de pessoas de norte a sul do país. A fa-
mosa taxa social única (TSU), que tira aos 
trabalhadores para dar aos patrões, pro-
vocou uma inusitada unanimidade: todos 
contra um. Estão contra os sindicatos e as 
confederações patronais, os trabalhadores 
e os empresários, os jovens e os idosos, os 
comentadores de esquerda e de direita, os 
partidos da oposição e até o partido da co-
ligação, o CDS. 
O PS não põe em causa a necessidade de 
sanear as contas públicas, mas não to-
lera que sejam impostos mais sacrifícios 
a quem já está no limite da resistência. 
Qualquer pessoa sabe que um erro de diag-
nóstico e uma overdose de medicação pode 
ser fatal. O governo tem de perceber que 
este não é o caminho e que, se continuar, 
vai destruir a economia e a coesão social. 
Por isso o PS diz: "Não, não vou por aí! Só 
vou por onde / Me levam meus próprios 
passos..." e propõe " outro caminho".

Vital Moreira
 
A crise orçamental e económica que afec-
ta de forma grave vários países da União 
Europeia tem tido consequências devas-
tadoras a nível social. O desemprego ma-
ciço, especialmente entre os mais jovens, 
o corte na duração e valor dos subsídios 
de desemprego, a quebra de salários, a re-
dução das prestações sociais e o aumen-
to da pobreza e da exclusão social têm 
provocado o empobrecimento geral das 
sociedades, o aumento das desigualdades 
dentro dos Estados, e entre os Estados 
membros. 
A desagregação social em vários países 
da União é hoje uma evidência. A crise 
congrega o descontentamento de amplos 
sectores das sociedades de vários países 
europeus como, aliás, demonstram as 
manifestações em Portugal do passado 
sábado. 
A coesão social é um objetivo primordial 

da União desde o protocolo social do Tra-
tado de Maastricht (1992), depois incor-
porado no Tratado de Amesterdão (1997). 
A coesão social é um pilar constitucional 
da União Europeia. A União aprovou no iní-
cio do ano um Pacto Orçamental. O Con-
selho Europeu antes do Verão aprovou um 

Pacto para o Crescimento. Neste contex-
to, é responsabilidade da esquerda demo-
crática na tradição da social-democracia 
europeia propor caminhos que salvaguar-
dem a coesão social, tanto a nível nacio-
nal, como a nível da própria União. 
É, por isso, fundamental a adopção de um 
Pacto para a Coesão Social, ao nível da 
União, que inclua nomeadamente: 
- Reforço dos programas de luta contra a 
pobreza e a exclusão;
- Reforço dos meios de ação do Fundo So-
cial Europeu (FSE); 
- Apoio aos programas nacionais de for-
mação profissional e às políticas ativas de 
emprego; 
- Definição de padrões mínimos de prote-
ção social a nível da União, incluindo salá-
rio mínimo e pensão mínima; 
- Promoção do diálogo social a nível nacio-
nal e da União. 
A proposta de um Pacto para a Coesão So-
cial já mereceu o apoio público de Hannes 

Swoboda, líder do grupo dos Socialistas e 
Democratas no Parlamento Europeu, que 
na sequência do último debate do estado 
da União referiu que a Europa precisa de 
um pacto social que complete o pacto or-
çamental e o pacto de crescimento que já 
temos. 
Este é o momento e a oportunidade para 
exigir e colocar a questão da coesão social 
no debate político no Parlamento Europeu 
e fora dele e avançar decididamente com 
a ideia de um Pacto para a Coesão Social. 
O aprofundamento da integração orça-
mental, económica e política é essencial, 
mas também o é o reforço da integração 
social. Precisamos de uma união económi-
ca, monetária e orçamental, mas também 
de uma união social, baseada na economia 
social de mercado, no estado social e na 
coesão social. É responsabilidade e tra-
dição dos socialistas a defesa da coesão 
social, quer ao nível dos Estados quer no 
âmbito da União. 

Universidade de Verão do PS
 

Por um pacto para a coesão social



Luís Paulo Alves
 
A Conferência de Presidentes das Regiões 
Ultraperiféricas tem constituído o espaço 
privilegiado e insubstituível onde as nossas 
Regiões, em conjunto, construíram e têm 
aprofundado um quadro mais favorável à 
nossa inserção e à promoção do nosso de-
senvolvimento no seio da União Europeia.
A XVIII Conferência que se realizou na 
Horta sob a Presidência da Região Autó-
noma dos Açores, e em que tive a oportu-
nidade de ser orador na sessão de encer-
ramento, ocorreu num momento em que a 
União e muitos dos seus Estados Membros 
atravessam um contexto particularmente 
difícil, mas em que igualmente vamos to-
mar opções decisivas para a construção do 
nosso futuro, com a definição das novas 
politicas europeias e do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020. E neste 
particular têm-se desenhado nas últimas 
semanas dificuldades preocupantes ao 
nível do novo quadro orçamental introdu-
zidas pelos Estados Membros, que a per-
sistirem, considero virem a comprometer 
irremediavelmente os objetivos da Estra-
tégia Europeia 2020 e a ameaçar substan-
cialmente as futuras politicas comunitá-
rias em que todos temos empenhadamente 
vindo a trabalhar.
A Presidência Cipriota tem, é verdade, a 
missão hercúlea de chegar a um acordo 
nesta matéria antes do final do ano. Mas 
das posições que têm vindo a público 

sobre os cortes à proposta da Comissão 
Europeia, quer no nível global do Quadro 
Financeiro, quer nas reduções da políti-
cas de Coesão, da Agricultura e de todas 
as outras de uma maneira geral, são to-
talmente inaceitáveis e incompreensíveis 
à luz das próprias conclusões do Conse-
lho Europeu de 28/29 de junho de 2012, 
e revelam uma trajetória sinuosa e uma 
falta de compreensão preocupantes, pelo 
indispensável papel supletivo que assume 
o orçamento Comunitário e as suas poli-
ticas, para a promoção do crescimento e 

do emprego, sobretudo quando os orça-
mentos nacionais se apresentam sujeitos 
a maiores constrangimentos.
Nós vivemos numa união económica e mo-
netária, e se é verdade que a discussão 
mais visível se tem feito em torno da parte 
monetária, o Euro, os nossos problemas 
radicam profundamente nos desequilíbrios 
macroeconómicos e nas assimetrias com-
petitivas que existem no interior da União, 
principais responsáveis pela formação dos 
défices externos que conduzem ao endivi-
damento. É por isso que a Politica de Coe-

são é uma peça central da viabilidade 
do Projecto Europeu e não pode ser 
amputada com cortes orçamentais, no 
seu papel de promover a convergência 
das Regiões europeias, em particular 
das nossas Regiões Ultraperiféricas.
Não percebo como pode o Conselho 
afirmar no comunicado das suas con-
clusões da reunião de 28/29 de Junho: 
“A nossa prioridade essencial continua 
a ser um crescimento forte, inteligen-
te, sustentável e inclusivo” se depois 
em 20 de Agosto, no documento saí-
do da Reunião Informal de Ministros 
e Secretários de Estado de Assuntos 
Europeus se afirma, “A Presidência re-
conhece que é..., inevitável que o nível 
total das despesas (QFP)...terá que ser 
corrigido em baixa”. “A Presidência con-
sidera que todas as rubricas têm de ser 
submetidas a esforço de redução”.
Estas posições não são aceitáveis, es-

tou certo que, no Parlamento Europeu, os 
deputados tudo farão para as contrariar. 
Estamos a definir uma nova estratégia 
para as Regiões Ultraperiféricas, susten-
tada numa parceria para o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e pre-
cisamos de construir os instrumentos e de 
reunir os meios adequados para conseguir 
os resultados que as nossas Regiões tanto 
precisam alcançar. 
Esta receita de provocar crescimento com 
cortes, reduções e mais cortes, já todos 
conhecemos bem o resultado. NÃO!

Elisa Ferreira
 
No passado dia 12, o Presidente da Co-
missão Europeia, Durão Barroso, apre-
sentou-se perante o Parlamento Euro-
peu para avaliar o “Estado da União”. O 
discurso recebeu elogios, porque não é de 
facto vulgar um Presidente em exercício 
pedir uma Europa mais federal, sobretu-
do sabendo-se o quanto esta ideia colide 
com as convicções mais profundas de 
diversas forças políticas dominantes e 
de alguns Estados Membros. Ao fazê-lo, 
Barroso reconheceu implicitamente dois 
factos: primeiro, que se falasse sobre o 
estado da União hoje, teria de reconhecer 
que a Europa se transformou num espa-
ço de recessão económica, crise social 
e desilusão para grande parte dos seus 
cidadãos; segundo, que os mecanismos 
de que a União dispõe para se defender 
de crises externas e, acima de tudo, para 
garantir a sua coesão interna, são mani-
festamente insuficientes ou ineficazes.
Olhar para o futuro parece, pois, a única 
saída política possível. Mas será uma vi-
são de médio prazo concretizável dadas 
as cicatrizes com que partimos? Podere-
mos pedir aos cidadãos – gregos, irlande-
ses, espanhóis, italianos, cipriotas, por-
tugueses... – que aceitem transferir mais 
poder de decisão para o nível “comunitá-
rio” quando é, a partir desse mesmo nível, 
que lhes têm sido impostas receitas que 

os empurram inexoravelmente para um 
beco sem saída?
As manifestações dos portugueses no 
passado dia 15 são a resposta mais sá-

bia e honesta ao diag-
nóstico subjacente ao 
discurso de Barroso. 
Portugal cumpriu à ris-
ca as recomendações 
mas, ainda assim, não 
atingiu nenhum dos ob-
jetivos previstos. Exa-
tamente como ocorreu 
na Grécia e na Irlanda, 
nenhuma das previ-
sões se revela correta 
e nenhuma das metas 
é cumprida, trate-se 
da dívida, do défice, do 
crescimento ou do de-
semprego. Mas a recei-
ta não muda...
Perante a ameaça que 
paira sobre a Europa 
devido à fragilização 
da Espanha e da Itália, 
o BCE fez finalmente 
aquilo que muitos de 
nós vínhamos pedindo 
desde o início da crise: 
anunciou-se disponível 
para tomar as primei-
ras medidas estrutu-
rantes no sentido da 

defesa do Euro a ataques dos especu-
ladores (decisão do passado dia 6). Pa-
ralelamente, o Tribunal Constitucional 
alemão dava luz verde ao Mecanismo de 

Estabilização Europeu e os holandeses 
reforçavam o voto pró-europeísta, en-
quanto Van Rompuy delineava uma visão 
multipolar para a Europa (incluindo a 
união bancária em termos de supervisão, 
o resgate de bancos problemáticos e uma 
garantia de depósitos)... Tudo no sentido 
certo, tudo boas notícias...
Parecem estar assim a formar-se ondas 
de fundo que interessam enormemente 
a Portugal. Sendo que elas se vão mate-
rializando, apesar do Governo português 
– recorde-se, com efeito, que este se ma-
nifestou contra a defesa em comum da 
dívida soberana (“eurobonds”) e contra 
“mais tempo ou mais dinheiro para cum-
prir as metas do défice”. Ou seja: quando 
o confronto com a realidade vai impon-
do – pelas piores razões, reconheça-se 
– ajustamentos sucessivos na agenda 
ideológica que domina a Europa, Portugal 
opta por não a tentar influenciar, entrin-
cheirado no autismo primário que cara-
teriza os verdadeiros intérpretes de uma 
fé... Até quando?
Sem uma nova agenda de convergência 
real, centrada no crescimento e no em-
prego, isto é, sem a afirmação de uma 
autêntica perspetiva alternativa, a pro-
posta de uma visão federalista não passa 
de uma quimera todos os dias destruída 
pela violência imposta aos cidadãos pe-
los verdadeiros detentores do poder e 
seus intérpretes.
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discurso e realidade
 

Em defesa do futuro dos Açores e das RUP 
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Redes transeuropeias de Energia
 
António correia de campos
 
Em meados de setembro, foi aprovado, 
na comissão de Indústria, Energia e In-
vestigação do Parlamento Europeu, o 
relatório sobre as Redes Transeuropeias 
de Energia, de que o signatário é relator, 
destinado a garantir a constituição de 
um mercado interno da energia eléctrica 
e do gás. Seguir-se-á a negociação a três 
(trílogo) entre o Parlamento e Conselho 
(co-decisores) e a Comissão (iniciadora 
do processo). Um mercado transeuropeu 
de energia permite aproveitar as vanta-
gens comparativas de cada região e es-
tado membro, fazendo circular a energia 
eléctrica e o gás entre produtores e con-
sumidores, satisfazendo as crescentes 
necessidades de energia em condições 
de maior competitividade e menor cus-
to para o consumidor. Pretende-se obter 
maior eficiência na produção, transporte 
e distribuição, a integração de energia 
originada em diversas fontes (hídrica, 
térmica, eólica, foto-voltaica), e a sua 
distribuição por consumidores a quem 
serão facultadas condições e meios tec-
nológicos para melhor gerirem a sua fac-
tura de energia, através dos chamados 
contadores inteligentes. Este mercado 
visa ainda garantir a segurança do abas-
tecimento do gás e do petróleo a todos 
os países da União, incluindo a reversibi-
lidade dos fluxos para evitar a mono-de-
pendência, libertando-os das servidões 
geográficas (proximidade da Rússia) e 
tecnológicas (velhas e inseguras cen-
trais nucleares), bem como evitar o iso-
lamento em que se encontram as ilhas e 
as regiões ultraperiféricas. Finalmente e 
talvez o não menos importante, o regu-

lamento visa assegurar o crescimento 
deste mercado com redução programada 
das emissões de carbono, contribuindo 
para o controle crescente das alterações 
climáticas, das quais a mais preocupante 
é o aquecimento global. 
Estas redes têm objetivos complexos. 
Elas representam, afinal, o planeamento 
energético de toda a União, o qual até ao 
presente quase só tem existido a nível de 
Estados Membros. Criou-se o conceito 
de Projeto de Interesse Comum, inte-
ressando a mais de um Estado-Membro, 
a partir de uma definição geográfica de 
grandes corredores, correspondendo à 
história passada e recente dos grandes 
fluxos de energia. Este planeamento de-
pende de três elementos essenciais: (a) 
uma correta seleção dos projetos priori-
tários; (b) mecanismos de licenciamento 
de infraestruturas que satisfaçam os 
requisitos nacionais e regionais e me-

reçam aprovação 
rápida, para manter 
os empreendedores 
interessados nos 
projetos e finalmen-
te, (c) alguma ajuda 
financeira da União 
àqueles projetos que 
não tenham viabilida-
de comercial direta, 
ou cujas vantagens 
se meçam por exter-
nalidades positivas, 
beneficiando não 
apenas os seus pro-
motores diretos, mas 
também outros Esta-
dos Membros.
O Parlamento impri-

miu ao regulamento proposto pelo Con-
selho mais rigor, mais realismo e mais 
operacionalidade, sobretudo acrescen-
tando-lhe um mecanismo de cooperação 
técnica entre as redes, com base no res-
peito pelas normas e standards tecno-
lógicos, e partilha de informação sobre 
fluxos, encargos e eventos anormais. 
Assim se poderão atenuar os efeitos de 
imprevistos picos de consumo e rupturas 
inesperadas, com dispêndios desneces-
sários que a todos prejudiquem. 
O Relatório tem uma complexidade técni-
ca anormal e determinou cerca de 1300 
propostas de alteração, as quais se con-
seguiram reduzir a mais de duas dezenas 
de propostas de compromisso. A partir 
de agora, o Conselho sob a presidência 
de Chipre iniciará negociações em trílo-
go, para dar cumprimento ao processo 
de co-decisão legislativa até ao final do 
corrente ano.

A importância deste Regulamento para 
Portugal é considerável: apesar da espe-
rada redução, nos últimos cinco anos, em 
-2% / ano, do consumo total de energia 
final, observa-se um aumento regular do 
consumo de eletricidade, da ordem de 
1,9% / ano. Encontramo-nos em situação 
de plena satisfação desta procura cres-
cente e até de exportação de excedentes, 
na produção de eletricidade. Estamos no 
bom caminho para alcançarmos em 2020 
a meta, que fixámos em 31% de ener-
gias renováveis no consumo final bruto 
de energia total. Todavia, a ainda forte 
componente de origem fóssil (45% em 
petróleo e 25% em gás natural), pesando 
enormemente nas nossas contas exter-
nas (15,2% na balança comercial) e na 
nossa factura de carbono, exige-nos um 
reforço maior nas renováveis e na efici-
ência energética, para baixarmos da mé-
dia dos 85% entre 2000 e 2005, para a 
meta de 74% de dependência energética 
nacional (estávamos em 77% em 2010). 
No que respeita ao gás natural, dispo-
mos de um óptimo terminal em Sines, 
faltando-nos apenas mais uma ligação 
a Espanha, entre a Beira Alta e Zamora, 
para termos uma rede completa e segu-
ra, com as redundâncias exigidas pela 
independência energética. O nosso se-
gundo grande problema, comum a Espa-
nha, consiste na dificuldade em estabe-
lecer ligações mais fluidas com o centro 
da Europa, através ou em volta do istmo 
pirenaico. Esta legislação cria novas 
condições para evitar o nosso isolamen-
to energético e podermos exportar com 
vantagens económicas e funcionais a 
energia que produzimos para países de 
maior consumo.

Estão os Estados Unidos 
da América a sair da crise?

 
Ana Gomes
 
No início do mês, assisti em Charlotte, 
Carolina do Norte (EUA), aos trabalhos 
da Convenção que nomeou Barack Obama 
candidato oficial do Partido Democrático 
(PD) às presidenciais americanas.  Oba-
ma e o PD propõem-se reinventar lide-
rança estratégica, governação, regula-
ção, justiça e diplomacia contra a crise, 
fazendo reviver as instituições democrá-
ticas nos EUA e a nível global.
A Convenção teve, como não podia dei-
xar de ser, por pano de fundo  a crise 
económica.  Todos nos EUA percebem 
que é determinante a avaliação feita 
pela classe média sobre as políticas 
da Administração Obama para o país 
saír da crise e voltar a criar emprego: 
e, assim, foi para a classe média que a 
Convenção martelou que Obama herdou 
o país no pico de uma crise financeira 
global sem precedentes, em resultado 
da viciação das regras do mercado pela 
desregulação desenfreada.  Nesta linha, 
O ex-Presidente Clinton, em magistral 

intervenção,  sublinhou como o país já 
estava superar a crise e recordou as me-
didas tomadas por Obama contra o re-
gabofe da financeirização da economia 
e o gangsterismo instalado na banca e 
no “big business” que haviam estado na 
origem da crise.
Muitos outros oradores desfilaram a evo-
car os valores da classe média - que não 
é quem “acumula dinheiro em contas nas 

Ilhas Caimão para evitar pagar 
impostos”, como observou a 
candidata ao Senado Elizabeth 
Warren, que também denun-
ciou Romney por advogar mais 
cortes nos impostos “para os 
bilionários já taxados abaixo 
do que pagam as suas secretá-
rias”. E foram sobretudo para a 
classe média os discursos do 
Vice Presidente Joe Biden e do 
Presidente Obama: o primeiro, 
resumindo o balanço da Admi-
nistração na frase “A General 
Motors está viva e Bin Laden 
está morto!”; e o segundo, mais 

voltado para o futuro e a procurar incutir 
esperança, sem deixar de sublinhar que o 
caminho ainda ia ser duro, mas apelando 
ao sentido de responsabilidade e resiliên-
cia do povo americano.
A Convenção realçou o fosso ideológico 
que separa Democratas dos Republi-
canos  e uniu e galvanizou o PD para o 
combate eleitoral. Mas, no dia seguinte, 
as estatísticas revelavam que no mês an-

terior haviam sido criados apenas 90.000 
postos de trabalho, quando é sabido se-
rem precisos 130.000 para corresponder 
às necessidades.... Isto é, encerrada a 
Convenção, cá fora o desafio persiste: 
como convencer a classe média de que 
o copo já vai meio-cheio, Ou seja, trata-
-se de converter  o velho slogan: “it is the 
economy, stupid!” na pergunta: “is the 
middle class stupid?” e tudo fazer para 
que o povo americano entenda que com 
Obama está no caminho da recuperação 
e com  Romney ficará muito pior.
E é aqui que entra a Europa, significativa-
mente. A UE que tem de tomar medidas 
para travar a escalada depressiva e co-
meçar, ela própria,  a recuperar da crise, 
porque dela depende também a recupe-
ração nos EUA, tal a interpenetração das 
duas economias. À margem da Conven-
ção, responsáveis do PD não se coibiam 
de  frisar aos convidados estrangeiros a 
responsabilidade que também incumbe  
e interessa aos europeus de viabilizar a 
vitória de Obama, “getting their act toge-
ther” contra a crise.
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Reformar a PAc em contexto de crise
 
capoulas Santos
 
O processo de Reforma da PAC para o pe-
ríodo 2014/2020 entrou numa fase decisi-
va. Depois da Comissão Europeia ter apre-
sentado as suas propostas legislativas 
em outubro de 2011 e de, em julho deste 
ano, os Deputados Europeus terem apre-
sentado as suas emendas às propostas 
da Comissão, inicia-se agora um intenso 
período de negociação no Parlamento, ao 
mesmo tempo que idêntico processo ne-
gocial decorre no Conselho dos Ministros 
da Agricultura.
Recorde-se que, nos termos do Tratado 
de Lisboa, a agricultura passou a estar in-
cluída nas matérias objeto de codecisão, 
pelo que qualquer decisão final terá de ser 
objeto de um acordo que obtenha maioria 
nas duas instituições.
Tive a honra de ter sido designado Rela-
tor do PE para os dois mais importantes 
Regulamentos, os "Pagamentos Diretos" 
e o "Desenvolvimento Rural", que repre-
sentam mais de 90% do orçamento da 
PAC que, por sua vez, segundo as propos-
tas da Comissão, no próximo período de 
programação ainda representará quase 
40% do orçamento total da UE. As minhas 
próprias propostas de alteração e as que 
os demais deputados apresentaram tota-
lizam cerca de 4500 emendas ao articu-
lado da Comissão, cabendo-me agora, na 
qualidade de Relator, procurar encontrar 
o ponto de equilíbrio entre elas visando a 
obtenção de uma posição maioritária do 
PE que constitua o mandato de negocia-
ção com o Conselho.
Das inúmeras questões a regulamentar 
na nova PAC, resultam como mais contro-
versas a distribuição dos envelopes finan-
ceiros entre Estados-membros, a fixação 
dos montantes a pagar aos agricultores 
no interior de cada Estado-membro, os 
novos critérios a utilizar para lhes conferir 
direito ao recebimento desses montantes 
e as elegibilidades para o financiamento 
de novos regadios.

A nova arquitetura proposta para a PAC 
assenta num reforço do papel do mercado 
e numa redução do apoio público, em linha 
com os compromissos que vêm sendo as-
sumidos nos últimos anos pela UE no seio 
da OMC.
As novas ajudas diretas deverão assim, 
em principio, ser desligadas da produção 
e atribuídas por hectare, baseadas es-
sencialmente em critérios de natureza 
ambiental, como compensação pelo papel 
dos agricultores, enquanto "produtores de 
bens públicos" que o mercado não remu-
nera e de que toda a sociedade beneficia. 
Contudo, na proposta de distribuição dos 
recursos financeiros, a Comissão apre-
senta valores médios por hectare para 
cada Estado-membro que pouco alteram 
os montantes atuais, que foram calcula-
dos tendo por base critérios absolutamen-
te diferentes. Continuarão assim, caso a 
proposta da Comissão prevaleça, a existir 
pagamentos de cerca de 500€/ha para os 
agricultores de uns países e de menos de 
100€/ha para outros. Atualmente, a me-
dia comunitária ronda os 250€/ha e Por-
tugal recebe cerca de 180€/ha.
No meu Relatório, proponho uma reparti-
ção um pouco mais equitativa mas tenho-
-me deparado com enormes resistências, 
em particular dos que, por receberem 
uma fatia maior, sofrerão maiores redu-
ções para compensar aqueles que se en-

contram abaixo da média 
comunitária em termos de 
pagamentos por hectare.
No entanto, a ambição que 
falta à Comissão Europeia 
no que diz respeito à jus-
tiça distributiva entre pa-
íses, sobra-lhe no que diz 
respeito à distribuição por 
agricultor dentro de cada 
Estado-membro, dado que 
preconiza que, até 2019, 
o valor por hectare deve-
rá ser igual para todos os 
agricultores.

A adopção de tal mecanismo, aparente-
mente justo à primeira vista, em países de 
agricultura diversificada como é o caso do 
nosso país liquidaria sectores tão impor-
tantes como o tomate o leite ou o arroz, 
onde os pagamentos por hectare cairiam 
de mais de cerca de 1300€, 770€ e 700€ 
respectivamente, para cerca de 200€/ha, 
neste curto lapso de tempo.
Tive por isso o cuidado de introduzir nas 
minhas propostas um mecanismo de cor-
reção que permitirá aos Estados-mem-
bros que o queiram utilizar, controlar essa 
redução até um máximo de 30% do valor 
atual. Não estou totalmente tranquilo 
quanto á sua aceitação por um Parlamen-
to, uma Comissão e um Conselho onde 
prevalecem maioritariamente concep-
ções liberais.
A questão que irá, contudo, ocupar mais 
horas de negociação será seguramente o 
"greening", ou seja os critérios "verdes" 
que os agricultores terão de cumprir para 
ter acesso aos pagamentos diretos por 
hectare. A Comissão propõe, entre as 
exigências mais polémicas, a obrigatorie-
dade de todas explorações que não sejam 
constituídas por pastagens permanentes, 
deixarem por cultivar 7% da sua superfí-
cie, destinando-a à criação de santuários 
para a biodiversidade, ou de diversifica-
rem a produção através de, pelo menos, 3 
culturas diferentes.

Proponho, em alternativa, que culturas 
permanentes como os pomares, vinhas ou 
olivais sejam equiparados às pastagens 
e que os 7% de "superfície de interesse 
ecológico" possam ser cultivados com 
plantas fixadoras de nitrogénio, dados os 
benefícios ambientais e os efeitos econó-
micos positivos indiretos uma vez que se 
trata de produções em que a Europa é de-
ficitária. Para além disso, são introduzidos 
mecanismos de articulação entre os dois 
pilares, visando reforçar a componente 
"verde" e introduzir maior coerência entre 
os principais instrumentos da PAC.
No 2º Pilar, o "Desenvolvimento Rural", a 
principal questão, para além da omissão 
referente às regras de repartição do orça-
mento entre Estados-membros, é a sur-
preendente e mal explicada proposta da 
Comissão segundo a qual, apenas terão 
acesso a cofinanciamento comunitário 
para novos regadios os Estados-membros 
do alargamento pós-2004. A prevalecer 
tal proposta que, obviamente, pretendo 
anular, implicaria que o Alqueva e outros 
projetos de regadio em Portugal jamais 
seriam concluídos, pois ficariam total-
mente dependentes de financiamento 
nacional.
O Parlamento Europeu adoptará assim a 
sua posição muito provavelmente até ao 
final deste ano ou principio do próximo, 
após o que se iniciarão as negociações 
com o Conselho e a Comissão, o chamado 
"trilogo", visando um acordo global até ao 
fim do primeiro semestre de 2013.
Apesar da conjuntura económica e finan-
ceira desfavorável, do quadro negocial 
complexo e de menos dinheiro no orça-
mento da PAC - a proposta da Comissão é 
cerca de 10% inferior ao orçamento atual 
- tenho esperança e não é irrealista admi-
tir que Portugal possa sair deste proces-
so um pouco melhor do que se encontra 
neste momento. Assim seja bem sucedida 
a dura negociação que me espera no PE 
e que espera a Ministra portuguesa no 
Conselho.


