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1. Quando as nego-
ciações entre a UE 
e o Canadá para um 

vasto acordo de comércio e investimento 
externo estão prestes a ser concluídas, 
eis que tudo aponta para a possibilidade 
de lançamento a curto prazo de negocia-
ções para o mesmo efeito entre a UE e os 
Estados Unidos.
Para completar o quadro importa referir 
que a UE tem com o México um dos tra-
tados de comércio mais antigos e que re-
centemente, após audiência com o novo 
Presidente daquele país, Peña Nieto, o 
comissário europeu do comércio externo, 
de Gucht, se pronunciou a favor de um 
“upgrade” do acordo existente, de modo a 
fazê-lo alinhar com o escopo mais ambi-
cioso dos modernos acordos de comércio 
da União.
2. Acontece que os referidos três países 
criaram entre si um mercado aberto, 
na base do NAFTA (North America Free 
Trade Agreement, concluído em 1994), o 
qual tem contribuído fortemente para o 

dinamismo das referidas economias, sem 
excluir o México.
Se a União Europeia conseguir levar a cabo 
os três projetos - concluir o acordo com o 
Canadá, iniciar e concluir um acordo com 
os Estados Unidos e modernizar e alargar o 
acordo com o México, o resultado será um 
gigantesco mercado transatlântico, desde o 
Canadá a Chipre, desde a Finlândia ao Mé-
xico, compreendendo quase mil milhões de 
pessoas, bem como três das mais desenvol-
vidas economias (UE, EUA e Canadá), mais 
uma economia emergente (México).
3. O acordo comercial com o Canadá, pres-
tes a ser concluído, será o mais ambicioso 
tratado comercial da União de sempre, ul-
trapassando o tratado com a Coreia, quer 
no seu âmbito quer na profundidade de 
remoção das barreiras comerciais.
Liberalização quase integral do comércio 
de bens e serviços, dos investimentos di-
retos, do mercado das compras públicas 
(public procurement), incluindo o nível 
subfederal no Canadá, elevado nível de 
proteção dos direitos de propriedade inte-
lectual - eis o que marca o acordo comer-
cial com o Canadá. Nem sequer falta uma 
significativa abertura na área agrícola!...

Tendo em conta os enormes recursos do 
Canadá (energia, agricultura, etc.) e o 
crescimento da sua economia, este acor-
do oferece boas oportunidades de cresci-
mento e emprego para a UE.
4. Mais difícil, mas também muito mais 
importante pode ser um acordo comercial 
com os Estados Unidos.
Antes de mais, trata-se de duas econo-
mias já muito integradas, baseado num 
enorme stock de investimentos nas duas 
direções. Basta dizer que a maior parte do 
comércio transatlântico são trocas “intra-
corporate” ou seja dentro das empresas 
estabelecidas nos dois lados.
Embora os direitos de importação recí-
proco sejam em geral baixos, ressalvada 
a agricultura, já a remoção ou redução 
das “barreiras não tarifárias” (como as 
diferentes normas técnicas, as diferentes 
regras de segurança alimentar e os dife-
rentes sistemas regulatórios) pode ser 
muito significativa.
Por isso, o potencial de crescimento e 
de criação de emprego de um tal acordo 
é enorme. Mas também é aí que residem 
os maiores obstáculos, especialmente no 
que se refere ao setor agrícola e às nor-

mas europeias contra os OGM (organis-
mos geneticamente modificados), as hor-
monas de crescimento para animais, etc..
Todavia, é de esperar que, sendo tão ele-
vado o potencial do acordo, seja possível 
alcançar os trade-offs necessários para 
um compromisso global.     
 5. Caso venha a ser efetivamente toma-
da, a decisão de encetar negociações com 
os EUA para uma grande parceria econó-
mica e comercial culmina o redireciona-
mento da política de comércio da União 
Europeia, depois do falhanço do “ciclo de 
Doha” na Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) para um acordo multilateral de 
liberalização comercial. Se já desde 2006 
a União tinha decidido apostar em acordos 
bilaterais, privilegiando economias emer-
gentes (Coreia, Índia, Mercosul), há agora 
uma clara investida em direção às econo-
mias mais desenvolvidas, com as quais já 
temos fortes laços comerciais. Depois de 
há poucas semanas ter decidido avançar 
para negociações com o Japão, parece 
agora chegada a vez dos Estados Unidos.
A UE não pode deixar por mãos alheias os 
seus créditos de maior potência comercial 
global.  

Luís Paulo 
Alves
 
Hoje discute-se na 
UE o próximo quadro 

financeiro para 2014-2020. Depois da Co-
missão Europeia e do Parlamento Europeu 
e da proposta da Presidência cipriota, com 
cortes elevados em todos os domínios 
políticos da UE, assistimos à inqualificá-
vel proposta do presidente do Conselho, 
Van Rompuy, com reduções inaceitáveis 
na Política de Coesão (PC) e na Politica 
Agrícola, que reduziriam, se aprovadas, 
os fundos destes dois pilares essenciais 
da UE, face ao atual quadro, em cerca de 
15% e 20%. Para Portugal, país altamente 
dependente destes fundos, sobretudo os 
da PC que representam 2/3 do envelope 
financeiro nacional, isso significaria uma 
machadada fatal na capacidade de inves-
timento do país nos próximos anos, com 
consequências irreparáveis no estado de-
pressivo da economia nacional.

Tem por isso o governo português a obri-
gação de nesta matéria não desiludir 
como em tantas outras tem feito. Come-
çou bem, acenando com a possibilidade 
de veto contra a irracionalidade das pro-
postas de Rompuy. Obteve no “regateio” 
um primeiro compromisso provisório de 
melhoria, e não deve sucumbir à “voz” 
(neste caso do “Conselho dos Segredos”), 
como acabou de fazer no caso da revisão 
do programa de ajustamento Grego, onde 
a “voz” (neste caso alemã) o incumbiu de 
declarar exactamente o contrário (ima-
gem degradante) que havia declarado 
sobre o benefício para Portugal das no-
vas condições concedidas à Grécia. O go-
verno deve prosseguir com determinação 
na defesa do País e das suas Regiões, até 
porque quatro das suas sete Regiões se 
encontram no objectivo Convergência. 
Estamos longe de um acordo final, mas 
não devemos deixar de nos inquietar com 
a lógica subjacente à desvalorização da 
PC ao longo de todo este processo.
A PC tem sido uma das políticas mais 

bem sucedidas da União, na melhoria 
da sua coesão social, económica e ter-
ritorial. Atualmente, a percentagem dos 
investimentos públicos através de fun-
dos estruturais e de coesão atingem os 
50 por cento em 12 Estados-Membros, 
e ainda mais de 60 por cento em outros 
seis. 
Uma redução de fundos no domínio da 
PC afetará substancialmente o projeto 
europeu, sobretudo no contexto da crise 
económica atual. Se queremos encon-
trar formas de reorientar as prioridades 
de investimento e o rumo económico 
da UE, alavancar o crescimento, criar 
empregos, alcançar a prosperidade nas 
regiões europeias, então precisamos do 
financiamento adequado. A PC não re-
flete apenas a solidariedade entre os 27 
Estados-membros, representa um pode-
roso veículo para cumprir as metas de 
uma União inteligente, sustentável e in-
clusiva, plasmadas na Estratégia 2020. A 
PC é portanto a nossa política de desen-
volvimento, bem como um instrumento 

essencial para sair desta crise. Os cortes 
nos fundos atribuídos à PC nas negocia-
ções do orçamento não têm em conta 
qualquer destes aspectos positivos e 
baseiam-se nas lógicas nacionais de aus-
teridade pura, extrapoladas sem nenhum 
sentido para o plano de um orçamento 
Comunitário, que não apresenta deficit, 
não gera divida e não é um orçamento de 
despesa mas é sobretudo um orçamento 
de investimento.
E para o nosso país, face à escassez de 
meios financeiros, públicos e privados, 
onde se enquadram a fraca disponibili-
dade da banca para o financiamento, as-
sume uma importância decisiva para o fi-
nanciamento das políticas-chave, não só 
no domínio da agricultura, das pescas, do 
ambiente, do turismo, mas também para 
o investimento nas PME, na produção de 
bens transaccionáveis, na inovação e na 
investigação, na qualificação de recursos 
humanos, na área energética (somos de-
pendentes) e nas ligações e na acessibili-
dade ao exterior (somos periféricos). 

Um mercado transatlântico em construção?
 

Valorizar a Política de Coesão, 
a prioridade para Portugal

 



Ana Gomes
 
Em 2012 assistimos a dois golpes de Esta-
do na África Ocidental no espaço de 2 se-
manas: um no Mali, no fim de Março, e ou-
tro na Guiné-Bissau em Abril, instrumental 
para pôr o Estado guineense a servir ainda 
mais de base à narco-traficância com ori-
gem na América Latina. 
Na região arrasta-se há décadas um con-
flito entre Marrocos e a Argélia às custas 
do povo do Sahara Ocidental, impedido de 
exercer o legítimo direito à autodetermi-
nação: um conflito que divide e paralisa 
a União Europeia (UE); e um conflito que 
fabrica jovens desesperados e recrutáveis 
pelas redes terroristas que se instalam na 
região.  
Mesmo ao lado, no vastíssimo território lí-
bio de fronteiras porosas, onde um governo 
saído de primeiras eleições está a dar pri-
meiros passos num país onde não existem 
instituições básicas de um Estado, como 
Forças Armadas ou de Polícia,  existem 
autênticos supermercados de armamento 
à mão de semear: remeto  para o relato 
da visita a um deles, em Zintan, na minha 
última estadia na Líbia, como relatora do 
PE (encontrável no meu site: http://www.
anagomes.eu).
Da AQMI (Al Qaeda no Magreb Islâmico)  
a atuar no Mali,  à afiliada Boko Haram a 
operar na Nigéria, dos golpistas narco-
-traficantes na Guiné-Bissau aos grupos 
salafistas a combater na Síria, todos po-
dem aproveitar para se abastecer nos vul-
neráveis arsenais que o regime de Khadaffi 
deixou espalhados pela Líbia. E a Líbia  fica 
apenas a meia hora de avião ou  três horas 
de barco de Malta ou de Itália, territórios 

da UE! Há mais de um ano que na 
UE se fala em apoiar as autorida-
des líbias no controlo das frontei-
ras e na reforma das forças de se-
gurança, como elas vêem pedindo, 
mas nenhuma missão da Politica 
Comum de Segurança e Defesa se 
concretizou ainda. O que não impe-
de alguns Estados Membros  de o 
ir fazendo, sem qualquer coorde-
nação ou enquadramento europeu, 
como acontecia na era Khadaffi...
Ora é a própria segurança da Euro-
pa que está aqui em causa.  Por isso 
é preciso activar  a Política Externa 
e de Segurança Comum para fazer 
face aos desafios e ameaças que se 
avolumam na vizinhança a sul. É o 
que pede a ONU, é o que pedem  à 
UE os aliados americanos, é o que 
pedem à UE governos na região, 
é o que exige a segurança dos cidadãos 
europeus.
Em julho passado o Conselho de Ministros 
da UE  decidiu responder a um pedido ur-
gente do governo do Mali para  enviar uma 
missão militar para ajudar a reorganizar as 
suas forças armadas, incapazes de suster 
a rebelião tuaregue que hoje controla par-
te do país, a meias com a AQMI. A missão 
deverá articular-se com outra  pequena 
missão civil entretanto enviada para o 
Níger, também a pedido de um governo a 
braços com um estado frágil ameaçado por 
grupos armados retornados das forças de 
Khadaffi.
Mas, apesar de urgente, a Missão PCSD 
Mali  está enredada nas teias burocráticas 
e financeiras que em Bruxelas e nas capi-
tais empatam a preparação das missões 

PCSD e a geração de forças para as inte-
grar, impedindo assim a reação  atempada 
a uma situação que é, em termos de segu-
rança humana e na dimensão humanitária, 
urgentíssima. Acresce que também na Eu-
ropa se farão sentir as consequências do 
terrorismo, do narcotráfico, do tráfico de 
seres humanos, da fuga de populações da 
guerra e da miséria em África.
Esperar-se-ia que a Primavera Árabe  e os 
golpes de Estado e a criminalidade organi-
zada na África Ocidental desencadeassem 
uma resposta articulada, abrangente  e in-
teligente por parte da UE,  trabalhando em 
parceria com a ONU e organizações regio-
nais, incluindo a CPLP. Mas há contradições 
debilitantes: como pode, por exemplo, a UE 
ver na CEDEAO o seu parceiro primordial 
para o Mali e para a segurança da África 

Ocidental, quando esta organização pro-
moveu os golpistas na Guiné-Bissau que 
agora integram um governo ilegítimo que 
não esconde sequer estar ao serviço das 
redes do narcotráfico? Mais, em Bissau, 
a UE (e a UE também é Portugal...) tem 
também particulares responsabilidades,  
pois em vez de reforçar a diminuta missão 
PCSD que lá tinha desde 2008 para ajudar 
a reformar as forças armadas guineenses, 
a retirou em 2010, a pretexto do assassi-
nato de Nino Vieira e do Chefe das Forças 
Armadas Tagmé Na Waié, assim contri-
buindo para cavar mais fundo o buraco 
institucional que criou as condições para o 
golpe de Estado deste ano.
Para ser levada a sério como actor global 
de segurança, a UE tem de começar por 
arrumar a própria casa, tem de juntar, op-
timizar e operacionalizar os recursos civis 
e militares que desbarata ou não usa. Em 
tempos de crise económica que arrasa 
orçamentos nacionais na Defesa e  Segu-
rança, mais premente é reunir e partilhar 
recursos a nível europeu, mais premente é 
facilitar contribuições dos Estados Mem-
bros para missões comuns, sejam financei-
ras ou em forças ou equipamentos.
Não basta falar. É preciso que a Alta Re-
presentante para a Política Externa e  para 
a Política de Defesa e Segurança Comum 
faça valer os seus dois “chapéus” institu-
cionais, do Conselho e da Comissão, para 
chamar governos e instituições à pedra. É 
preciso que utilize os instrumentos do Tra-
tado de Lisboa a fim de agilizar processos 
e partilha de recursos para  para pôr  no 
terreno as missões de segurança e defe-
sa que a UE tem interesse e obrigação em 
constituir.

Capoulas Santos
 
O final de 2012 representa um marco impor-
tante do exercício do meu presente mandato 
como Deputado Europeu, e a primeira etapa 
de um ciclo muito importante da minha vida 
política. Provavelmente, do ponto de vista do 
esforço físico e mental, este será o segundo 
exercício mais exigente por que passei. Digo 
o segundo porque o primeiro jamais será 
destronado: a gestão da chamada “crise 
das vacas loucas”, um tema quase inenar-
rável, que ocupará um capítulo considerável 
das minhas memórias, se alguma vez vier a 
escrevê-las.
A etapa a que me refiro tem a ver com o meu 
trabalho como Relator do PE para a Reforma 
da PAC e que corresponde sensivelmente ao 
ano de 2012.
Durante este ano percorri a Europa e desdo-
brei-me em centenas de contactos a todos 
os níveis para auscultar opiniões e identificar 
caminhos e soluções suscetíveis de gerar 
um consenso mínimo sobre o futuro da agri-
cultura europeia. E também para que o PE, 
agora investido de poderes reais de decisão 

sobre esta matéria, possa dar um contributo 
relevante para uma PAC mais justa e mais 
verde, sem pôr em causa a competitividade 
de um sector em que a Europa é o maior ex-
portador e o maior importador mundial.
Foi um tempo em que, para além de ouvir, tive 
oportunidade de propor, com a apresentação 
dos meus Relatórios, em junho, e de negociar, 
a partir de então, as demais 4500 emendas 
de alteração que os restantes deputados 
apresentaram em alternativa às propos-
tas da Comissão. Traduzir boa parte dessas 
emendas em compromissos não desvirtua-
dores das minhas ideias e que garantam ao 
mesmo tempo a coerência e a responsabili-
dade do PE na negociação com o Conselho e a 
Comissão, ao longo do primeiro semestre de 
2013, não tem sido tarefa fácil, como pode 
imaginar-se.
Contudo, essa tarefa está prestes a chegar 
ao fim. No momento em que escrevo estas 
linhas está fechada a negociação sobre o 
Regulamento do Desenvolvimento Rural, 
estando contempladas todas as prioridades 
que havia estabelecido para Portugal. A sa-
ber, manter a chave de repartição atual do 

orçamento deste Pilar, em que Portugal é o 
5º Estado- membro mais beneficiado, con-
seguir uma taxa de comparticipação finan-
ceira comunitária de 100% para os fundos 
transferidos do primeiro pilar(a regra será  
entre 55% e 60%), e garantir a elegibilidade 
do cofinanciamento comunitário para novos 
regadios, que a Comissão pretendia limitar 
apenas aos novos Estados- membros. 
Resta saber agora se os Grupos Políticos vão 
honrar os compromissos assumidos por aque-
les que negociaram em seu nome, na votação 
de 23 de janeiro na Comissão de Agricultura 
do PE, e em março no plenário de Estrasburgo.
Quanto ao Regulamento dos Pagamentos 
Diretos, de conteúdo bastante mais difícil, a 
negociação está igualmente finalizada, em 
termos bastantes satisfatórios em todos os 
aspectos sensíveis para Portugal. Destaco 
o reforço do pagamento médio por hectare, 
neste caso 100% financiado pela UE, a cha-
mada convergência interna, o novo regime 
para os pequenos agricultores, o reforço de 
apoios para os jovens, a desburocratização, 
e a flexibilização e alargamento das medidas 
de “greening”.

O primeiro semestre constituirá assim a 
próxima e decisiva batalha cujo sucesso ou 
insucesso estará fortemente dependente do 
desfecho da “ guerra” em curso sobre o Qua-
dro Financeiro Plurianual da UE para 2014/20, 
que se antevê muito difícil  para a agricultura.
Para todos um sincero desejo de Boas 
Festas.
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O fim de uma etapa
 

Segurança europeia em jogo 
no noroeste africano
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Bancos: uma supervisão reforçada
 
elisa Ferreira
 
Numa resposta relativamente rápida às 
decisões tomadas pelos chefes de Esta-
do e de Governo no fim de Junho (o cha-
mado Relatório de Van Rompuy sobre o 
futuro da União Económica e Monetária), 
em Setembro a Comissão Europeia apre-
sentou finalmente uma visão para o se-
tor bancário europeu. Uma visão assente 
em três pilares – regras comuns, uma 
supervisão única e uma autoridade única 
para tratar de insolvências. Na sequên-
cia, a Comissão Económica e Monetária 
(ECON) do Parlamento Europeu acaba 
de aprovar, por uma forte maioria, a sua 
posição sobre o tema.
A grande novidade de todo o processo é 
o facto de o Banco Central Europeu pas-
sar a ser o supervisor dos bancos da Zona 
Euro, acumulando estas novas funções 
com as que até agora lhe cabiam a nível 
macroeconómico. Não há dúvida de que, a 
nível europeu, parece não haver alterna-
tiva ao BCE se se quiser garantir uma su-
pervisão forte e efetiva dos bancos. Sendo 
que se tem falado muito de bancos dema-
siado grandes para que se possam deixar 
falir (assim justificando a utilização do 
dinheiro dos contribuintes para os salvar), 
mas que talvez devamos acrescentar à 

lista dos problemas os bancos demasia-
do grandes para serem salvos (caso da 
Irlanda) e os demasiado próximos para 
serem adequadamente supervisionados 
pelas entidades nacionais (caso da gene-
ralidade dos países, incluindo Portugal).
Pessoalmente, pareceu-me importan-

te salvaguardar três objetivos: primeiro, 
que esta supervisão uniforme liderada 
pelo BCE não redunde na anulação total 
dos supervisores nacionais (subsistem 
impactos e interesses nacionais a acau-
telar); depois, que essa cooperação com 
os supervisores nacionais não redunde 

na criação de bancos de primeira classe 
(supervisionados a nível europeu) e ban-
cos de segunda (supervisionados, mesmo 
que por delegação, a nível nacional); por 
último, que exista um mecanismo de apelo 
das decisões do supervisor.
Na ECON, aqueles objetivos foram atin-
gidos e o equilíbrio do texto foi garantido. 
No entanto, a ambivalência alemã – a Ale-
manha exigiu uma supervisão única, “com 
dentes”, a nível europeu (aquando da dis-
cussão do apoio aos bancos espanhóis), 
mas logo iniciou uma campanha para isen-
tar os seus próprios bancos cooperativos 
e locais dessa supervisão potencialmente 
intrusiva... – pode vir a introduzir novos 
desequilíbrios a nível do Conselho. Este é 
um assunto que continuará a requerer um 
cuidadoso acompanhamento.
Note-se que esta iniciativa só terá ver-
dadeiramente interesse quando os de-
pósitos dos europeus, pelo menos a nível 
da Zona Euro, forem garantidos a nível 
comunitário e quando a gestão de um 
processo de pré falência ou falência de 
um banco for liderada por uma entidade 
europeia e financiada por um fundo ali-
mentado pelos próprios bancos e não pe-
los contribuintes!
Embora devagar, penso que estamos a ca-
minhar na direção certa! Lá chegaremos...

Nova legislação sobre Proteção Civil
 
edite estrela
 
No final de outubro, a tempestade Sandy 
deixou um rasto de devastação e morte em 
alguns Estados norte-americanos. Milha-
res de casa e de empresas foram afetadas. 
A cidade de Nova Iorque ficou paralizada 
durante dias. Os aeroportos fecharam, 
os transportes não funcionaram, faltou a 
água e a luz. Até a Bolsa e a sede da ONU 
encerraram as suas portas. E o presidente 
Obama interrompeu a campanha eleitoral 
para se dedicar a tempo inteiro à gestão da 
catástrofe.
As catástrofes naturais têm tendência a 
reproduzir-se com uma frequência e inten-
sidade cada vez mais elevadas. Fenómenos 
extremos que, outrora, não se verifica-
vam mais do que uma vez por século, hoje 
reproduzem-se todos os dois ou quatro 
anos, com consequências cada vez mais 
trágicas. 
A frequência de catástrofes tem vindo a 
aumentar mundialmente, com prejuízos 
médios anuais a rondar os 0,25 % do PIB 
mundial. Calcula-se que nos últimos vinte 
anos, as catástrofes registadas na Europa 
tenham vitimado cerca de 90 000 pesso-
as, afectado mais de 29 milhões e causa-
do 211 mil milhões de euros em perdas 
económicas. Esta tendência deve-se, em 
grande parte, às alterações climáticas, 
à urbanização crescente e desordenada, 
bem como à degradação do ambiente. Daí 
a necessidade de dar prioridade a políticas 
de prevenção e de reforçar os mecanismos 
de gestão de catástrofes e de resposta in-
tegrada por parte dos Estados-membros 

da União Europeia.
No final de novembro, na mesma semana 
em que começou em Doha (Qatar) a Con-
ferência das Nações Unidas sobre o Clima 
(COP18), a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
do Parlamento Europeu aprovou a nova 
legislação comunitária no domínio da Pro-
teção Civil. 
A nova legislação europeia visa melho-

rar a eficácia dos sistemas de prevenção, 
preparação e resposta a todos os tipos de 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
dentro e fora do território da União. Prevê 
a criação de um Centro de Resposta de 
Emergência, operacional 24 horas por dia, 
sete dias por semana, e de uma Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência, sob 
a forma de uma reserva comum voluntária 
de capacidades dos Estados-membros. E 
propõe-se identificar e eliminar as lacunas, 
através do apoio ao desenvolvimento de 
capacidades complementares financiadas 
pela UE.
Na minha qualidade de porta-voz do Grupo 
Socialista para as questões relacionadas 
com catástrofes naturais e Proteção Civil, 
apresentei várias propostas, aprovadas 
por larga maioria, em que defendo, de-
signadamente, a elaboração de planos de 
gestão de riscos pelos Estados-membros 
até 2014 e o aumento para 40% dos custos 
elegíveis de manutenção da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. O 
aumento do financiamento europeu é posi-
tivo mas não deve constituir um incentivo a 
que os Estados-membros reduzam os seus 
investimentos ao nível nacional. 
Não obstante as reservas de alguns Es-
tados-membros, vai-se tentar um acordo 
em primeira leitura com o Conselho, indo 
ao encontro das expetativas da maio-
ria dos cidadãos europeus que, segundo 
dados do Eurobarómetro, reconhecem a 
necessidade de uma política europeia de 
Proteção Civil e do reforço da cooperação 
entre os Estados-membros na resposta a 
catástrofes.
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infraestruturas transeuropeias 
de energia: Um final feliz

 

António 
Correia de 
Campos
 
No final de novembro 
de 2012, em repre-

sentação do Parlamento Europeu, liderei 
as longas e difíceis negociações que cul-
minaram num importante acordo político 
com o Conselho, sobre o novo regulamen-
to para as infra-estruturas energéticas 
trans-europeias. 
Este regulamento põe em prática um 
conjunto de medidas que visam alavan-
car cerca de 200 mil milhões de Euros 
de investimentos em infra-estruturas de 
gás e electricidade, até 2020, em toda a 
Europa. O regulamento prevê um novo 
enquadramento legislativo para o proces-
so de licenciamento de infra-estruturas, 
limitando-o a um prazo de cerca de 4 anos 
e meio, quando presentemente este ronda 
os 10-12 anos.O regulamento surge num 
contexto de forte dependência energé-
tica da Europa de um conjunto reduzido 

de países fornecedores, no quadro do iso-
lamento geográfico de certas regiões no 
que diz respeito a interconexões energéti-
cas, nomeadamente a Península Ibérica. 
Também em contexto de recessão eco-
nómica que dificulta o investimento em 
infra-estruturas dispendiosas mas com 
elevado efeito multiplicador em emprego 
e crescimento económico.
O novo regulamento é de importância-
-chave na construção de um mercado 
Europeu de energia, removendo barrei-
ras e promovendo a construção de infra-
-estruturas essenciais para a interliga-
ção entre estados membros. Promove a 
“alavancagem” do investimento privado, 
o crescimento e o emprego. Portugal 
tem interesse directo neste dossier e no 
pacote financeiro que lhe está associado 
(Connecting Europe Facility). Interessa a 
Portugal e Espanha garantir na Península 
um “hub” ibérico de gás natural, tirando 
partido das infra-estruturas de armaze-
namento já existentes, com capacidade 
para proporcionar diversificação do abas-

tecimento de gás ao centro da Europa. Tal 
permitiria optimizar as infra-estruturas 
de recepção e armazenamento de Sines; 
apoiar a integração das energias renová-
veis na interconexão com a Espanha, e 
desta com a França; permitiria, ainda, o 
acesso a instrumentos de apoio financeiro 
da União que se encontram presentemen-
te em fase de decisão para entrada em 
vigor. 
No âmbito deste regulamento propus 
um dispositivo de “coordenação de ope-
ração do sistema” que visa centralizar a 
nível Europeu a recolha de dados de flu-
xos energéticos e a sua partilha entre os 
operadores do sistema de transmissão 
eléctrica. O dispositivo visa garantir a se-
gurança da rede perante a possibilidade 
de cortes bruscos de grande dimensão, 
tornados cada vez mais prováveis pela 
complexidade crescente da rede. Disponi-
biliza dados que permitem a optimização 
de utilização da infra-estrutura construí-
da e facilita o planeamento futuro do de-
senvolvimento eficiente da rede.

A aprovação do resultado das negocia-
ções na Comissão da Indústria, Tecnolo-
gia, Investigação e Energia (ITRE) terá 
lugar a 19 de dezembro e o regulamento 
subirá ao Plenário, em fevereiro de 2013, 
para aprovação final. Entretanto seguirá o 
seu caminho a legislação relativa ao dis-
positivo financeiro Connecting Europe Fa-
cility, a qual deverá ser aprovada em data 
próxima, mobilizando os meios financeiros 
que venham a ser aprovados no orçamen-
to plurianual da União Europeia. Durante 
este período de gestação legislativa a Co-
missão realizará os trabalhos preparató-
rios de seleção de Projetos de Interesse 
Comum (PIC), dispondo já de mais de du-
zentas candidaturas.
Importa salientar que o signatário, como 
relator, obteve da representação oficial 
portuguesa em Bruxelas e do nosso Go-
verno todo o apoio que permitiu alcançar 
um resultado altamente positivo. Em 
matéria de interesse nacional e de repre-
sentação externa há sempre espaço para 
amplo consenso.


