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Afinal qual irá ser o crescimento previsí-
vel para Portugal em 2012 e 2013? Para 
2012, a Comissão Europeia (CE) começou 
por prever -1.8% (primavera de 2011), 
reviu depois essa estimativa para -3.0% 
(outono de 2011) e -3.3% (primavera de 
2012). Quanto a 2013, a CE já previu um 
crescimento de 1.1% (outono de 2011), 
mas passou esse valor para 0.3% (pri-
mavera de 2012) e o mesmo é revisto em 
baixa pelo Governo Português (admitin-
do -1%) e por estudos recém-publicados 
(caso, p.e., da Universidade Católica) que 
já avançam uma quebra de -2%.
Em síntese, tudo é possível, errar é huma-
no e seja o que Deus quiser! Seria de facto 
assim se as previsões não passassem dis-
so, de estudos prospetivos mais ou menos 
académicos. Só que, na prática, as previ-
sões estão associadas a políticas concre-
tas impostas aos países “problemáticos” 
pelas instituições que as produzem – CE, 
BCE e FMI, associadas numa instituição 
ad-hoc de base legal difusa e poder ilimi-
tado, à qual chamamos “Troika”, impõem 
aos países “sob assistência” receitas que 
são tidas por, sendo adequadamente cum-
pridas, produzir determinados efeitos pré-
-calculados nas economias em causa. As-

sim seria talvez num mundo perfeito, mas 
aquilo a que permanentemente estamos 
realmente a assistir é a uma combinação 
perversa entre a certeza absoluta sobre 
a “receita” e a incerteza absoluta sobre o 
resultado prático da sua aplicação!
Esta história está longe de ser nova; re-
corde-se o caso da Grécia cujas estimati-
vas para o crescimento do PIB de 2011 
passaram, entre maio de 2010 e março 

de 2012, de -2.6% para -6.9% e, em 
relação a 2012, de um crescimento 
esperado de 1.1% para uma proje-
ção recessiva de -4.8%. Por muito 
que alguns, entre os quais me incluo, 
clamassem contra a qualidade das 
receitas impostas à Grécia e a sua 
exequibilidade, não apenas política 
mas até mesmo técnica, a mensagem 
dominante foi a de que a Grécia era 
incumpridora, ingovernável e, conse-
quentemente, que todas as suas me-
tas deslizavam.
Mas cá temos hoje o exemplo do “bom 
alunismo”, entusiasta e servil, do Go-
verno português para deixar sem ar-
gumentos aquelas instituições que 
nos tutelam…
Acontece que o FMI teve, entretanto, 
a decência de reconhecer (nas recen-
tes previsões de outono) o seu erro: 

em linguagem técnica, que tinha estado 
a trabalhar com um multiplicador de 0,5 
euros quando, na realidade, ele se deverá 
situar entre 0,9 e 1,7. Isto significa, em 
termos mais concretos, que as medidas 
recessivas que têm sido impostas aos pa-
íses incumpridores têm um impacto duplo 
ou triplo daquele que os nossos “profes-
sores” estimavam.
Insisto: a correção do FMI corresponde 

apenas a um ato de seriedade, visto que 
a realidade estava farta de demonstrar 
como as coisas se passavam. Mas – uma 
vez que as estimativas da CE, do BCE e 
do FMI não divergem substancialmente 
entre si – esse gesto de honestidade inte-
lectual por parte dos responsáveis do FMI 
vem suscitar, na prática, várias interroga-
ções de grande pertinência.
Desde logo, a de procurarmos compreen-
der até que ponto essa constatação impac-
ta em termos de uma eventual revisão efe-
tiva das receitas que as diversas “Troikas” 
estão a impor aos países sob sua tutela. 
Por outro lado, a de questionarmos a legi-
timidade que assiste à CE para impor san-
ções aos Estados Membros incumpridores 
das suas recomendações quando assim se 
vai tornando cada vez mais evidente que 
essas recomendações são realizadas num 
quadro de total falta de calibragem.
Pelo menos uma conclusão deve ser reti-
rada: os programas das “Troikas” têm de 
ser séria e urgentemente negociados, não 
só nos seus prazos mas também nos seus 
conteúdos. Sem o que ainda acabaremos 
por ser nós, portugueses, um elemento 
adicional de prova de que o descalabro 
grego é bastante mais do que um mero 
caso de ingovernabilidade de um país do 
Sul... 

Capoulas Santos
 
A idade média do agricultor europeu é de 
55 anos, o que é prova mais do que sufi-
ciente da necessidade de injetar novos 
agentes e novas dinâmicas no mundo 
rural. A agricultura europeia precisa de 
“sangue novo” e o rejuvenescimento do 
empresariado agrícola é condição sine qua 
non para a sustentabilidade da agricultura 
e do mundo rural no médio e longo prazo. 
Os agricultores precisam de incentivo su-
ficiente para que possam comprometer-
-se com uma atividade cujos rendimentos 
se situam sempre no longo prazo e que 
sofre das vulnerabilidades que advêm 
da incontornável exposição aos factores 
climatéricos. 
Esta realidade apresenta uma problemá-
tica que deve ser assumida nas preocu-
pações assumidas por todos os cidadãos. 
Porquê? Pelo menos por três razões. 
Porque a agricultura produz alimentos de 
que precisamos para sobreviver. Porque 

não há agricultura sem agricultores e 
não há mundo rural sem agricultura. Por-
que preservar a dinâmica do meio rural 
significa também preservar a paisagem, 

os solos, a biodiversidade, conter os 
efeitos das alterações climáticas e 
contrariar o que dizem as previsões 
sobre uma população 70% urbaniza-
da em 2050 no mundo ocidental e o 
que tal significa do ponto de vista da 
sustentabilidade económica, social e 
ambiental.  
Cabe então aos responsáveis polí-
ticos refletir as preocupações dos 
cidadãos em decisões consentâneas. 
Se precisamos de agricultores, te-
mos que ser capazes de lhes propor-
cionar condições para ultrapassar as 
reconhecidas dificuldades inerentes 
à primeira instalação, que têm so-
bretudo a ver com o acesso à terra, 
para além do efeito psicológico de al-
guma insegurança e que em termos 
concretos é sustentado por questões 

relacionadas com a peculiaridade desta 
atividade económica, como já referi. 
No contexto do atual processo negocial 
sobre a reforma da Política Agrícola Co-

mum (PAC), de que sou responsável no 
Parlamento Europeu, estabeleceu-se já 
um compromisso de propor a introdução 
do conceito de novo agricultor. No âmbito 
das ajudas do primeiro pilar da PAC, as 
ajudas diretas, propomos majorar a ajuda 
para os agricultores que se instalam pela 
primeira vez, não apenas os jovens agri-
cultores - aqueles com menos de 40 anos 
- mas também todos os outros novos 
agricultores. Sem prejuízo de alguma al-
teração menor a efetuar no decorrer das 
negociações, o montante desta ajuda su-
plementar será de 25% da valor médio da 
ajuda nacional ou regional, multiplicado 
pelo numero de hectares da exploração 
até um máximo de 100 hectares. A con-
seguir fazer impor este conceito, apesar 
das resistências de alguns grupos políti-
cos, teremos introduzido um mecanismo 
que pode vir a revelar-se fundamental 
para o futuro da agricultura europeia se, 
claro está, nos for permitido atribuir-lhe 
a dotação orçamental adequada.

Verdades e Consequência
 

Novo agricultor: um novo conceito



Edite Estrela

Biodiversidade o que é? 
A pergunta é pertinen-
te, porque o assunto 
é importante e des-

conhecido da generalidade dos cidadãos. 
Os dicionaristas dizem que biodiversidade 
é um “conceito que se aplica à diversida-
de das espécies animais e vegetais, assim 
como à diversidade genética numa deter-
minada espécie”. Quer isto dizer que a bio-
diversidade tem a ver com a natureza, mas 
também com o que comemos, com o que 
temos, com o que fazemos, em síntese, 
com a nossa vida. 
Foi para falar da biodiversidade, em toda a 
sua complexidade, que representantes de 
170 países, ONG, diversas organizações e 
representantes da Comissão, do Conselho 
e do Parlamento Europeu (PE) se deslo-
caram a Hyderabad, na Índia, para par-
ticiparem na 11ª Conferência das Partes 
(COP11) da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB). Criada por ocasião da 
Cimeira sobre Desenvolvimento Susten-
tável do Rio de Janeiro, em 1992, a CDB 
é o principal fórum mundial dedicado à 
biodiversidade. 
A delegação do PE, a que tive a honra de pre-
sidir, realizou mais de uma dúzia de reuniões 
com os mais relevantes intervenientes na 
COP11. Com os diferentes interlocutores 

tivemos oportunidade de avaliar os progres-
sos alcançados em relação às 20 metas de 
Aichi, definidas no Plano Estratégico para 
a Biodiversidade 2011-2020, assim como 
a aplicação do Protocolo de Nagoia, rela-
tivo ao acesso aos recursos genéticos e à 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes da sua utilização. O tema mais 
sensível e controverso foi, como sempre 
acontece e mais ainda em tempo de crise 
económica, o do financiamento. Com os fi-
nanciadores e os beneficiários a defender 
posições antagónicas: uns, a querer conhe-
cer previamente os projetos e os outros, o 
pacote financeiro e só depois apresentarem 
os projetos. Pela nossa parte, reafirmá-
mos o empenhamento da UE em continuar 
a ser o principal doador mundial de ajuda 
à biodiversidade e defendemos que todos 
os países, desenvolvidos ou em desenvolvi-
mento, devem partilhar a responsabilidade 
de alcançar os objetivos que são comuns. A 
nossa mensagem foi clara: os progressos 
no terreno apenas poderão ser obtidos se 
as autoridades e as comunidades locais fo-
rem envolvidas e cada cidadão tiver a clara 
noção da diversidade biológica enquanto um 
valor da natureza. 
Torna-se cada vez mais difícil chegar a 
consensos e obter resultados palpáveis 
neste tipo de Conferências, seja sobre a 
biodiversidade seja sobre o clima, de que 
Copenhaga é o caso paradigmático. Impor-

ta destacar, todavia, como muito positivo o 
acordo sobre a forma de reforçar a prote-
ção dos ecossistemas e de várias espécies 
em risco de extinção.
Na minha qualidade de presidente da de-
legação do PE, participei na reunião de 
alto-nível sobre o Pacto para os Oceanos, 
lançado pelas Nações Unidas, tendo em 

vista a proteção das 
zonas marítimas e 
costeiras. Na minha 
intervenção, subli-
nhei a importância 
dos oceanos para a 
sobrevivência do ser 
humano e o valor das 
parcerias entre deci-
sores políticos, cien-
tistas, pescadores, 
autoridades locais e 
sociedade civil para 
se assegurar a prote-
ção da biodiversidade, 
bem como a utilização 
sustentável dos re-
cursos marinhos.
Uma coisa é certa, 
a natureza traz so-
luções para muitos 
problemas, da saúde 
à economia (a econo-
mia verde é um dos 
objetivos da estraté-

gia “Europa 2020”), das alterações climá-
ticas à segurança alimentar. Mas é preciso 
não esquecer que “ a natureza cuida de ti 
se tu cuidares dela” e que, como dizia o 
grande chefe índio, a terra não nos perten-
ce, tomámo-la de empréstimo aos nossos 
filhos, pelo que temos a obrigação de a de-
fender e preservar. 

Luís Paulo 
Alves
 
Ao longo de quatro 
mandatos a governa-
ção de Carlos César 

qualificou a autonomia, o desenvolvimen-
to económico e social e a democracia nos 
Açores. 
A boa governação socialista foi capaz de 
promover o progresso, melhorando coesão 
social, mantendo o equilíbrio das contas 
públicas. A dívida da Região é de 18% do 
PIB, comparando com 71% na Madeira e 
108% no Continente e as contas públicas 
têm mantido o equilíbrio orçamental. 
Os Açores embora ainda apresentem fra-
gilidades, é certo, cresceram economica-
mente nos últimos 15 anos mais 15% do 
que a União Europeia e no contexto nacio-
nal a Região deixou de ocupar o último lu-
gar, alcançando 94% da média da riqueza 
nacional, ultrapassando as regiões Norte, 
Centro e Alentejo. Apesar das dificuldades, 
registamos a segunda taxa de desemprego 
mais baixa do país. 
Hoje as ilhas estão mais modernas, inves-
tiu-se no capital humano, valorizaram-se 
as empresas, foram lançados programas 
no domínio da formação e combate à po-
breza, garantiu-se a habitação condigna, 
apoiaram-se e integraram-se socialmente 
as pessoas carenciadas, prestando mais 
assistência às crianças, aos jovens e aos 
idosos. Este foi também um dos núcleos 
centrais das políticas públicas de Carlos 

César. Dignificou-se e promoveu-se crite-
riosamente os Açores. 
Por fim, no auge da sua popularidade, Car-
los César auto limitou legalmente o seu 
ciclo político, num ato revelador da maior 
nobreza, de enorme dimensão democrática 
e ética republicana. Foi o ponto de partida 
para este novo ciclo que agora se inicia. 
Legitimado pelo apoio da larga maioria dos 
açorianos, ao vencer as eleições com 49% 
dos votos, a liderança de Vasco Cordeiro 
é fortalecida também por uma profunda 
abrangência regional, ao vencer em 18 dos 
19 concelhos da Região e em 141 das 157 

freguesias dos Açores.
Vasco Cordeiro não vai liderar apenas um 
governo novo. A vitória do seu projeto re-
presenta uma renovação geracional e uma 
nova geração de políticas para vencer os 
novos desafios de um novo ciclo político 
para os Açores.
Vasco Cordeiro definiu três grandes objeti-
vos: a competitividade e o investimento, a 
proteção e a solidariedade social e a sus-
tentabilidade dos recursos naturais.
A Região está também confrontada com os 
difíceis desafios decorrentes das dificul-
dades que chegam do País e da Europa e 

dos efeitos das soluções erradas que 
estão a impor. Esta situação determi-
na, como principal desafio, a criação de 
emprego e o crescimento económico, 
salientando-se a necessidade de apoiar 
as empresas açorianas e de haver uma 
agenda açoriana para a criação de em-
prego, dando especial ênfase à inova-
ção, qualificação, sustentabilidade e 
competitividade do tecido económico 
açoriano. 
Ainda que a situação nos imponha res-
trições na despesa para manter o equi-
líbrio que temos nas contas públicas e 
desfrutarmos dos seus benefícios, há o 
compromisso de apoiar as empresas e as 
pessoas expostas a situações de maior 
vulnerabilidade, numa marca socialista 
de não deixar ninguém para trás. 
Mas um novo ciclo impõe também uma 
nova visão, de qualificação dos recur-
sos humanos; de qualificação das nos-

sas produções tradicionais, na pesca , na 
agricultura e na agroindústria, proporcio-
nando-lhes maior valor acrescentado; de 
mais empreendedorismo e participação da 
economia privada; de soluções ambiciosas 
nas áreas dos transportes, das comunica-
ções, da energia, do turismo, de exploração 
de novas áreas ligadas à ciência e à tecno-
logia e de novos domínios ligados ao mar. 
Requer sobretudo o envolvimento de todos 
os açorianos, dos parceiros socioeconómi-
cos, através da participação da sociedade 
civil, da comunidade científica e do tecido 
empresarial. 
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Novo Ciclo Político nos Açores
 

Biodiversidade
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O grito de alerta do Nobel da Paz
Ana Gomes
 
No dia 10 de dezembro a União Europeia 
receberá, em Oslo, na Noruega, o Prémio 
Nobel da Paz. Desde há muito que se dizia 
estar a UE na lista de favoritos para rece-
ber o prestigiado galardão norueguês. A 
decisão este ano não é inocente: como o 
próprio Comité Nobel sublinhou, é um grito 
de alerta contra o perigo de desintegração 
do projeto de paz, democracia e prosperi-
dade que a União Europeia quis ser, foi e 
deve voltar a ser. 
A UE vive hoje o momento mais grave dos 
seus 60 anos. A incapacidade da sua lide-
rança política para dar resposta à crise 
económica e financeira ameaça as próprias 
fundações e propósitos da União. 
Essa incapacidade manifesta-se nas diver-
gências macro-económicas entre Estados 
que se vêm agravando com um euro defi-
cientemente estruturado, na falta de soli-
dariedade, no preconceito cultivado contra 
os membros mais endividados e na chan-
tagem orçamental e financeira, baseada 
na obcessão da austeridade punitiva, que 
só aprofunda mais a crise. Traduz-se no 
desmantelamento da capacidade industrial 
europeia e do modelo social europeu que 
protegia o trabalho; hoje beneficia o capital,  
que se movimenta livremente à escala glo-
bal, desligado da economia real, libertado 
da responsabilização social e desbragado 
na especulação, tirando partido da desregu-
lação do sector financeiro. Resulta na esca-
lada do desemprego, das desigualdades, da 

corrupção e da recessão, que se propagam 
no espaço europeu e têm impacto plane-
tário. Revela-se na demissão dos Estados 
Membros e da própria União de exercerem 
as suas responsabilidades na procura da 
regulação da vida política e económica a ní-
vel mundial, para evitar a guerra e resolver 
conflitos, fazer respeitar os direitos huma-
nos e o direito internacional, para combater 
a pobreza e o subdesenvolvimento e para 
melhorar a segurança humana  em todos os 
domínios. Estes são contributos para a Paz 
e para o bem-estar de toda a Humanidade 
que se esperam da UE, como o Comité No-
bel assinalou. Mas que uma UE  em profun-
da crise difícil, ou deficientemente, pode dar.
Esta é uma UE onde tem dominado uma 
maioria de Direita, imbuída da ideologia 
ultra-liberal que, sem o assumir, realmente 
põe em causa os valores, princípios e obje-
tivos da UE. Uma ideologia que, desgraça-
damente, contaminou também sectores 
da esquerda, tornando-os  capturáveis por 
interesses do sector financeiro ou de in-

dústrias canibalizadoras dos recursos 
públicos, quantas vezes associadas à 
criminalidade organizada. 
Esta Direita ultra-liberal procura ago-
ra atribuir a causa da chamada “crise 
da dívida soberana” ao endividamento 
perdulário de governos de povos supos-
tamente pouco dados ao trabalho: essa 
é a narrativa da Sra. Merkel e discípulos 
amestrados  para justificar a austerida-
de “custe o que custar”. Passa, assim, 
por cima das suas próprias responsa-

bilidades no regabofe desregulador que 
precipitou o terramoto financeiro em 2008 
e o recurso aos erários públicos para evitar 
a derrocada de bancos privados, nacionali-
zando-os num tempo para os reprivatizar a  
preços de saldo logo a seguir, com os contri-
buintes a arcar com os custos duplamente.
Esta Direita, que hoje ainda domina na UE, 
não merece este Nobel, porque foram as 
suas ideologia e políticas que conduziram à 
crise de 2008 e porque são as suas políticas 
socialmente reacionárias que transformam 
a crise financeira em catástrofe económi-
ca, social e política, tudo agravando com a 
procrastinação subordinada a calendários 
eleitorais de curto prazo e ainda mais curta 
visão. A ponto de pôr em perigo a democra-
cia em diversos Estados Membros e de ame-
açar a própria UE. 
Por isso considero despropositadas todas as 
manifestações auto-congratulatórias na UE 
em resultado deste Prémio Nobel.  Gostaria 
antes de ver o Nobel ser recebido por parte 
dos cidadãos, dos governos e dos respon-

sáveis das instituições europeias que real-
mente se empenham no ideal europeu como 
aviso de que o mundo está a olhar para a 
UE e está inquieto com os riscos de ela se 
desintegrar, pela demora e incapacidade 
em sair desta crise.  E como estímulo redo-
brado para se tomarem as medidas que se 
impõem -  e que estão identificadas -  para 
desenterrar a Europa da crise e não deixar 
enterrar o projeto de paz que é a UE. 
Nesta era da globalização, a saída só pode 
ser através de mais Europa, uma Europa  
Federal com mais união política, mais go-
vernação económica, mais solidez e defesa 
para a moeda única, mais coerência, eficácia 
e credibilidade na acção externa. O que im-
plica mais solidariedade, convergência e co-
esão nos planos político, económico, social e 
territorial.  Mas uma Europa Federal não se 
constrói à margem dos cidadãos, hoje con-
fusos, indignados ou arrasados pelas polí-
ticas injustas e destruidoras que a Direita 
continua a impôr na UE. Uma Europa Federal 
não se constrói contra a democracia, pelo 
contrário, exige mais transparência e pres-
tação de contas pela governação nos Esta-
dos Membros e na União: exige em absoluto 
o reforço dos controlos democráticos.
À Esquerda cabem responsabilidades tre-
mendas, para  retomar a iniciativa, os va-
lores e os princípios fundadores  e determi-
nar se a UE dá o salto federal ou se deixa 
desmantelar, pondo a segurança e a paz 
novamente em perigo no Velho Continente. 
Só pode ser esse o sentido, e o incentivo,  a 
retirar deste Prémio Nobel da Paz.

um tratado de comércio e investimento 
com os Estados unidos?

 
Vital Moreira
 
Tudo indica que dentro de poucos meses 
podem ser iniciadas negociações entre a 
União Europeia e os Estados Unidos para 
um tratado de comércio e de investimento 
destinado a criar um verdadeiro “mercado 
transatlântico”, através da eliminação ou 
redução das barreiras alfandegárias e não 
alfandegárias às trocas comerciais e ao in-
vestimento externo recíproco.
O Grupo de Trabalho conjunto criado no 
final do ano passado para investigar as 
vantagens e problemas de um acordo co-
mercial já produziu um relatório preliminar 
favorável em junho, devendo confirmar 
essa conclusão no relatório final, a ser 
apresentado antes do final do corrente 
ano. A Comissão Europeia lançou na pri-
meira metade deste ano uma consulta ao 
mundo dos negócios para colher opiniões e 
inventariar problemas. O Parlamento Eu-
ropeu já veio apoiar ideia do tratado, atra-
vés de um recente relatório meu, na quali-
dade de relator permanente da Comissão 
de Comércio Internacional do Parlamento 
Europeu para as relações económicas e 
comerciais com os Estados Unidos. As or-
ganizações empresariais dos dois lados 
do Atlântico parecem entusiasmadas com 
essa possibilidade.

Faz sentido a ideia de um tratado de co-
mércio e investimento entre a União e os 
Estados Unidos? 
É quase consensual a resposta positiva a 
esta questão. Primeiro, todos os estudos 
e análises existentes mostram o enorme 
potencial de crescimento que a liberali-
zação recíproca de comércio e dos inves-
timentos traria para ambas as partes. 
Segundo, ambas as economias enfrentam 
desafios comuns, que só poderão ser de-
vidamente respondidos em conjunto, em 
vez de separadamente. Entre eles con-
tam-se o baixo crescimento económico de 
que padecem, a “erupção” das novas eco-
nomias emergentes, em especial a China, 
o protecionismo crescente em algumas 

economias importantes (como a Ar-
gentina, o Brasil, a África do Sul e a 
Rússia), etc. Terceiro, falhada a “Ron-
da de Doha” para um tratado multila-
teral de abertura global do comércio, 
a única maneira de o fazer é através 
da via bilateral.
Vai ser uma tarefa fácil?
Longe disso! Há consideráveis diver-
gências de interesses em algumas 
áreas importantes, especialmente na 
agricultura e nos transportes aéreos e 
marítimos. Há importantes divergên-
cias regulatórias quanto a “standar-

ds” técnicos, por exemplo em matéria de 
automóveis. Há diferenças culturais en-
raizadas, como a que existe entre, por um 
lado, a perspetiva “precaucionista” euro-
peia em matéria de segurança alimentar 
e ambiental e, por outro lado, a perspetiva 
norte-americana do “risco”. Há várias “ir-
ritantes”, como, por exemplo, “os organis-
mos geneticamente modificados” (OGM) 
e a carne proveniente de descendentes de 
animais clonados.
Simplesmente, tais dificuldades, embora 
grandes, não devem, porém, ser consi-
deradas como impeditivas de um acordo 
bem-sucedido. Primeiro, não tem de haver 
acordo sobre tudo, desde que ele abranja 
todos os setores e remova a maioria das 

barreiras ao comércio e ao investimento. 
Segundo, as vantagens em jogo são de 
tal modo elevadas, que vale a pena fazer 
algumas concessões mútuas em ordem 
a colher os frutos da liberalização subs-
tancial do comércio e dos investimentos 
entre as duas partes.
Do lado da União são fáceis de identificar 
os pontos “defensivos” e “ofensivos”. Entre 
os primeiros contam-se as denominações 
de origem geográfica (vinhos, queijos, 
etc.), os padrões de segurança alimentar, 
os serviços públicos, a proteção de dados 
pessoais no comércio eletrónico, etc. En-
tre os segundos contam-se o acesso aos 
mercados de compras públicas nos Es-
tados Unidos (atualmente menos aberto 
do que o nosso), a regulação dos serviços 
financeiros, entre outros.
Em suma, aquilo que ainda há poucos anos, 
enquanto ao Ronda de Doha ainda não ti-
nha sido congelada, estava fora da agenda 
da UE e dos Estados Unidos ou seja, um 
ambicioso tratado bilateral de comércio 
parece estar agora em vias de realização, 
com importantes ganhos para ambas as 
partes. No que nos diz respeito, a política 
de comércio externo da União não deixa 
os seus créditos por mãos alheias e é hoje 
uma realidade ao serviço do crescimento 
e do emprego.
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Vinte Anos de 
Mercado Comum

 
António 
Correia de 
Campos
 

Quando Jacques Delors presidia à Comis-
são Europeia, foi criado em 1992 o Mer-
cado Único da União. Este mercado sem 
fronteiras nem barreiras alfandegárias, 
sem obstáculos à circulação de pesso-
as, serviços e capitais, trouxe benefícios 
tangíveis a cidadãos e a empresas, sob 
a forma de maior variedade de escolha, 
preços competitivos, logo mais baixos, 
oportunidades para se viajar e trabalhar 
em qualquer país, acesso a um imen-
so mercado para as nossas empresas e 
uma maior proteção dos nossos consu-
midores. Delors, o primeiro Presidente 
da União Europeia, sintetizou então os 
três princípios básicos do mercado único: 
competição que estimula, cooperação 
que reforça e solidariedade que une.
O mercado único não trazia apenas van-
tagens aos países menos competitivos. 
Ao abrir oportunidades para cada país 
lutar na comparação internacional, ace-
lerou a especialização produtiva, mas 
também enfraqueceu as produções que 
não poderiam competir, nem em quali-
dade nem em preço, com produtos ofe-
recidos no novo e imenso mercado. 
Existe a tendência para se acentuarem 
os efeitos negativos desta competição, 
nomeadamente na agricultura, nas pes-
cas e nas pequenas e médias indústrias 
que retiravam vantagem apenas de mais 
baixos custos salariais. Tendemos a es-
quecer as oportunidades criadas à nossa 
economia para aperfeiçoar o sector ex-
portador, vantagens hoje visíveis no cal-
çado de qualidade, nas confecções com 
desenho nacional e no têxtil do lar onde 
somos líderes mundiais; na agricultu-
ra, onde somos fortes exportadores de 
azeite, vinhos de mesa e não apenas vi-
nho do Porto como no passado; de pro-
dutos de alto valor acrescentado à base 
de cortiça e não apenas de rolhas; de 
frutos frescos e vegetais onde se des-
taca a famosa “pera rocha”, as uvas de 
mesa e os melões, os legumes delicados 
que a Europa Central consome; de mobi-
liário com que abastecemos grandes ca-
deias de equipamento de lar e hotéis; de 
automóveis incluindo as componentes a 
jusante, de combustíveis refinados, de 
rochas ornamentais, de novos materiais 
de construção; nos produtos de alta 
tecnologia da área das telecomunica-
ções ou nos jogos e outros produtos do 
mercado digital ou do software de alta 
exigência. A nossa pauta exportadora é 
hoje completamente diferente da de há 
trinta anos, como será a dos próximos 

dez anos diferente da atual. É neces-
sário que ela varie cada vez mais e se 
recheie de produtos inovadores, de alto 
valor acrescentado, onde a criatividade 
dos nossos cientistas, tecnólogos e ino-
vadores se sinta estimulada a competir 
num universo globalizado.
Ao criar o mercado único, Delors tinha a 
percepção das diferenças entre estados 
membros no que respeitava às infraes-
truturas de transporte, de energia e de 
telecomunicações, autoestradas e os 
comboios que fazem circular pessoas, 
mercadorias, serviços e informação. 
Bem como das diferenças no desen-
volvimento de recursos humanos onde 
o nosso País acumulava atraso e erros 
de políticas educativas obsoletas e ine-
ficientes. Para colmatar estas diferen-
ças e atrasos foram criados os fundos 
estruturais, e os fundos de coesão, 
acrescendo aos que já existiam para a 
modernização da agricultura e das pes-
cas. Fundos para construção de redes 
de transportes, incluindo portos e aero-
portos (indispensáveis nas ilhas atlânti-
cas), autoestradas, caminhos de ferro, 
redes de eletricidade e de gás e redes de 
telecomunicações, entre elas a famosa 
“banda larga” que dissemina a internet 
por todo o território. Bem como o Fundo 
Social Europeu para formação profissio-
nal que oferecesse uma formação mo-

derna para modernas necessidades. Ou 
os apoios à investigação e à saúde e à 
modernização do ensino superior.
Ao celebrarmos vinte anos do mercado 
único, importa olhar ao futuro e definir 
prioridades. Os socialistas e democra-
tas (S&D) do Parlamento Europeu defi-
niram dez matérias onde deve incidir o 
esforço nos tempos mais próximos: 
1. “Poder ao povo”, para garantir que o 
consumidor nada perde com a mercado 
único: ação colectiva, resolução alter-
nativa de conflitos entre consumidor e 
comércio, limite de noventa dias para 
solução alternativa de questões de co-
mércio, plataforma electrónica para re-
solução rápida de litígios.
2. Acesso universal e fácil à abertura de 
uma conta bancária para qualquer cida-
dão que viva, trabalhe ou visite a União 
Europeia.
3. Maior transparência nas operações de 
crédito e de criação de hipotecas, regu-
lando o mercado financeiro e excluindo 
produtos de risco para consumidores 
normais.
4. Sistema eficaz de reconhecimento 
automático de qualificações profissio-
nais, baseado em standards europeus 
de formação (Bolonha) e criação de um 
cartão profissional europeu.
5. Promoção dos direitos dos passagei-
ros e incentivo à utilização de trans-

portes públicos intermodais, competi-
tivos e verdes, defendendo os direitos 
dos passageiros e protegendo os mais 
vulneráveis.
6. Harmonização das regras e leis que 
permitam a portabilidade das pensões 
e demais direitos sociais por toda a 
Europa.
7. Defesa dos serviços públicos susten-
táveis, de alta qualidade de tratamen-
to e preços razoáveis com obrigações 
universais, aceitando a capacidade de 
produção própria interna (in house) 
dos serviços que cada Estado Membro 
entender. 
8. Uma política comum para produzir e 
distribuir energia a preços acessíveis 
ao consumidor, com elevado nível de 
eficiência energética, através de um 
mercado europeu de energia servido por 
infraestruturas transfronteiriças, com 
possibilidade de alavancagem comuni-
tária do investimento que represente 
valor europeu acrescentado.
9. Acesso fácil e de preço acessível à 
internet para todos os cidadãos, base-
ado em informação transparente e com 
harmonização da respectiva legislação 
de consumo.
10. Segurança nos produtos transa-
cionados na União, sobretudo aqueles 
que se destinam a ser utilizados por 
crianças.  


