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Com o novo ano, come-
çou uma nova presidên-
cia rotativa da União Eu-

ropeia. Depois de Chipre e antes da Lituânia, 
a Irlanda vai assumir, ao longo dos próximos 
seis meses e pela sétima vez, a responsa-
bilidade de presidir aos destinos da Europa. 
Por feliz coincidência, tal acontece no ano 
em que comemora os quarenta anos da sua 
adesão, mas num contexto difícil para a Eu-
ropa e, em particular, para a própria Irlanda. 
De facto, é a primeira vez que um Estado-
-membro sob resgate vai desempenhar tão 
relevante função. E acontece no momento 
que alguns consideram decisivo para o futu-
ro da zona euro e da União no seu todo. 
Longe vão os tempos em que a Irlanda era 
o “tigre celta”, com crescimento económico 
acima da média europeia e baixas taxas de de-
semprego. Atualmente, o défice orçamental 

anda nos 8%, o desemprego nos 15%, a dívida 
pública nos 122% do PIB (em 2007, repre-
sentava apenas 25%, mas o Estado teve de 
acorrer à banca por causa da bolha imobiliária 
e para evitar o contágio), e acaba de aprovar o 
sexto pacote de medidas de austeridade ne-
gociado com a troika. Isto explica o contraste 
entre o otimismo do governo e o desânimo da 
população, com 59% dos irlandeses a pensa-
rem que a situação vai piorar em 2013. 
Em relação aos apoios à banca, importa re-
cordar o que disse recentemente o ministro 
dos negócios estrangeiros da Irlanda (Ea-
mon Gilmore é também o líder do Labour 
Party): “ a posição oficial europeia era que 
não se podia deixar falir nenhum banco. Pu-
semos o dedo no dique e fomos abandonados 
com o dedo no dique”. Também nós, portu-
gueses, pusemos o dedo no dique e estamos 
a pagar bem cara a nacionalização e a venda 
ao desbarato do BPN.   
Apesar do contexto desfavorável, foi um 

primeiro-ministro otimista e determinado 
que esteve no Parlamento Europeu (PE) 
para apresentar o programa da sua presi-
dência. Num discurso positivo, Enda Kenny 
não hesitou quanto às prioridades: emprego, 
estabilidade e crescimento económico. Pis-
cou o olho ao PE, com quem quer trabalhar e 
rapidamente chegar a acordo sobre o quadro 
financeiro plurianual, e deixou um recado aos 
seus pares: em tempos de codecisão, “o Con-
selho Europeu não pode pensar que é o único 
a decidir”. Na minha qualidade de relatora da 
revisão da Diretiva sobre a Licença de Mater-
nidade, espero que o Conselho estabeleça 
um profícuo diálogo negocial com o PE que 
conduza ao indispensável acordo. 
Numa altura em que a confiança dos cida-
dãos nas instituições europeias é baixíssima 
e em que se esperam grandes decisões - a 
estagnação da economia europeia e as ele-
vadas taxas de desemprego (22% entre os 
jovens) assim o exigem – e em que a todo-

-poderosa Alemanha vai a votos, estar ao 
leme de tão grande e difícil embarcação é 
um grande desafio e pode ser uma experiên-
cia interessante: embora pertencendo geo-
graficamente ao Norte, a Irlanda confronta-
-se com os problemas do Sul. Tem grande 
experiência de diplomacia europeia e boas 
condições para desenvolver um frutuoso diá-
logo entre os desavindos Estados-membros. 
Como se trata de um governo de coligação 
entre o Fine Gael (PPE) e o Labour (PSE), 
pode facilmente estabelecer as pontes com 
os dois principais partidos europeus. 
A Europa precisa de crescimento económi-
co e de ser mais competitiva, mas também 
precisa de ser mais unida e solidária. O di-
álogo institucional é fundamental, mas é 
igualmente preciso saber ouvir os cidadãos, 
como fez o Presidente do PE, Martin Schulz, 
na sua recente visita a Portugal. Foi uma 
exemplar forma de começar o Ano Europeu 
dos Cidadãos. 

Vital Moreira
 
Está em discussão na 
Comissão de Assun-
tos Constitucionais do 
Parlamento Europeu, 

para depois ser presente ao plenário, uma 
recomendação ao Conselho da União sobre 
como arranjar as vagas necessárias para a 
representação da Croácia no Parlamento 
Europeu, visto que esse país vai entrar na 
União Europeia este ano e participará por-
tanto nas próximas eleições europeias em 
2014.
Ora o número máximo de eurodeputados 
está fixado no Tratado da União Euro-
peia em 751 e todos os lugares se encon-
tram preenchidos atualmente. Por isso, 
os lugares a atribuir à Croácia têm de 
ser retirados à representação dos atuais 
Estados-membros.    
Sucede que, aproveitando o facto de se 
ter de abrir lugar para a representação da 
Croácia, surgiram propostas para proceder 
a uma profunda reformulação da atual dis-
tribuição dos lugares no Parlamento Euro-
peu, em favor dos maiores países, (exceto a 
Alemanha que não pode ultrapassar 96 de-
putados, máximo permitido pelo Tratado) e 
à custa dos pequenos e médios países (os 
muito pequenos têm garantidos 6 lugares 

pelos Tratados). No chamado “compromis-
so de Cambridge” encomendado pelo eu-
rodeputado liberal britânico Andrew Duff, 
Portugal e outros países médios perderiam 
vários lugares (4 no caso de Portugal!) em 
favor da França, do Reino Unido, da Itália e 
da Espanha. O argumento em favor desta 
redistribuição consiste em tornar a repre-
sentação parlamentar mais proporcional à 
população de cada país do que é hoje.
Importa contrariar decididamente es-
tas propostas oportunistas e defender 
o atual equilíbrio de “proporcionalidade 
degressiva” (expressamente prevista 
no Tratado como “chave” de distribuição 
parlamentar), sem nenhum acréscimo de 
representação dos grandes países. A pro-
porcionalidade degressiva significa que a 
relação entre o número de deputados e a 
população é tanto maior quanto maior for 
a população de cada país. A atual composi-
ção respeita esse princípio (com pequenas 
entorses). E nada impõe que a repartição 
seja mais proporcional e menos degressiva 
do que é hoje.
De resto, num sistema de tipo federal como 
é a UE, os Estados maiores não podem ter 
um poder de voto ponderado pela popula-
ção em ambos os órgãos representativos, 
ou seja, o Parlamento (que representa os 
cidadãos) e o Conselho (que representa os 

Estados-membros). Como se sabe, nos Es-
tados Unidos, a representação dos Estados 
na Câmara dos Representantes é aproxi-
madamente proporcional à população mas 
no Senado a representação é uniforme 
(dois senadores cada Estado), qualquer 
que seja a respetiva população. Na União 
Europeia, os Estados-membros não podem 
ter um peso ponderado pela população no 
Conselho, como é o caso, e depois reivindi-
car uma representação mais proporcional 
também no Parlamento.
Devendo ser rejeitada, portanto, qualquer 
“refundação” da fórmula de repartição da 
representação no PE, resta obviamente 
encontrar uma solução para a Croácia. A 
proposta em discussão na Comissão de 
Assuntos Constitucionais vem retirar um 
deputado a cada um dos países de dimen-
são média (entre os quais Portugal) até 
ao número necessário para completar a 
representação da Croácia (a chamada “so-
lução pragmática”).
Admitindo que, desta vez, os lugares a atri-
buir à Croácia possam ser retirados a es-
ses países, importa sublinhar que isso sig-
nifica em si diminuir a sua representação 
relativa face aos grandes países, que não 
perdem deputados. Ora perder um deputa-
do em 22, como no caso de Portugal, sig-
nifica uma perda relativamente maior do 

que seria perder 1 deputado em 72 (caso 
da França, da Reino Unido e da Alemanha). 
Por isso, em próximas adesões de novos 
Estados-membros (Islândia, Sérvia...) de-
vem ser os grandes Estados-membros a 
“pagar” a representação parlamentar dos 
novos países, restabelecendo-se a atual 
posição relativa da representação nacional 
no Parlamento Europeu.
Nos termos do art. 14º do TUE, na redação 
do Tratado de Lisboa, a fixação do núme-
ro de deputados ao PE e a sua repartição 
pelos Estados-membros cabe ao Conse-
lho, por unanimidade, sob proposta e com 
posterior aprovação do PE. Isto quer di-
zer que cada Estado-membro, incluindo 
Portugal, tem um poder de veto. Portugal 
só deve aceitar a referida proposta do 
Parlamento Europeu, perdendo desta vez 
um deputado, a troco de um firme com-
promisso político – que deve fazer parte 
da decisão -- de que das próximas vezes 
serão outros países a perder os necessá-
rios lugares em favor dos novos Estados-
-Membros. O melhor, mesmo, seria condi-
cionar, desde já, qualquer futura adesão a 
uma definição prévia sobre a sua repre-
sentação parlamentar, não esquecendo 
que a adesão de novos países na União 
também precisa da concordância unânime 
dos atuais Estados-membros.

A Presidência que se segue
 

Contra uma redistribuição de lugares 
no Parlamento Europeu

 



Elisa Ferreira
 
Em dezembro, o Parlamento (bem como 
o Conselho) tomou posição sobre as pro-
postas legislativas da Comissão Europeia 
(setembro de 2012) para a criação de um 
Supervisor Único Europeu (SSM em inglês) 
do sistema bancário. Decorrem agora as 
negociações entre o Parlamento Europeu e 
o Conselho, na qualidade de co-legislado-
res, esperando-se para breve a finalização 
dos diplomas legais numa iniciativa que, na 
opinião geral, vai no sentido correto. Com a 
aprovação final, a banca dos Estados Mem-
bros (EM) da zona euro passará a estar su-
jeita à supervisão de uma mesma entidade, 
o Banco Central Europeu (BCE), eliminan-
do-se as divergências identificadas entre 
as várias abordagens dos supervisores 
nacionais. Pretende-se também melhorar 
a supervisão e minimizar o recurso à uti-
lização do dinheiro dos contribuintes para 
colmatar fragilidades dos bancos, alteran-
do a prática corrente. 
Este “dossier” da União Bancária foi im-
pulsionado por, alegadamente, ser um 
pressuposto imprescindível para que o Me-
canismo Europeu de Estabilidade pudesse 
passar a capitalizar diretamente a banca, 
sem o envolvimento direto dos EMs. Toda-
via, estranhamente, o silêncio ronda neste 
momento esse assunto - será que, afinal, 
a hipótese da capitalização direta da ban-
ca está afastada? Para quando e em que 
condições poderá vir a ter lugar? Este é um 
aspeto que urge ser clarificado mas parece 
ter desaparecido do debate...

Uma segunda preocupação relativamente 
ao supervisor único reside no risco de que, 
na prática, ele acabe por criar um regime 
que distingue “os grandes” e “os peque-
nos” bancos, dando a ideia de que os pri-
meiros são melhor supervisionados e mais 
seguros apesar de terem sido escolhidos 

na base do maior risco 
que trazem ao sistema. 
Isto, apesar de se en-
tender que a capacidade 
do BCE de “chegar” a to-
dos os detalhes de cada 
banco conhecerá limites. 
Na posição adotada pelo 
Conselho em dezembro 
passado não ficam total-
mente claros os termos 
em que a unidade da su-
pervisão (combinando 
BCE e supervisores na-
cionais) vai ser assegu-
rada, aspeto este que é 
essencial ao bom funcio-
namento do sistema.
Sem prejuízo da rápida 
conclusão dos diplomas 
relativos ao SSM, a ini-
ciativa da União Bancária 
não atingirá o objetivo 
de minimizar a utiliza-
ção de fundos públicos 
para “salvar” os bancos 
enquanto não existir um 
regime jurídico europeu 
sobre a recuperação e/
ou resolução bancária. 

Aqui o processo está mais atrasado: a 
Comissão Europeia apresentou em junho 
de 2012 a proposta legislativa de um re-
gime jurídico único para a recuperação e a 
resolução bancária, sobre a qual o Parla-
mento Europeu adotará a sua posição em 
março; identificam-se aí as metodologias 

e instrumentos a adotar na intervenção 
das autoridades públicas, com o objetivo 
de limitar a injeção de fundos públicos a 
uma fase última do processo, só após es-
gotada a hierarquia de credores privados; 
prevê-se ainda a constituição de fundos 
de resolução financiados pelos próprios 
bancos. No entanto, este regime ainda 
pressupõe que a recuperação e a resolu-
ção bancária serão tarefa das autoridades 
nacionais. Só depois da aprovação dos 
diplomas relativos ao supervisor único a 
Comissão Europeia apresentará a propos-
ta de criação de uma Autoridade Europeia 
de Resolução bancária.
Espera-se que, quando este regime jurí-
dico vir a luz, situações como aquelas a 
que temos assistido em Portugal, de uti-
lização sistemática de fundos pelo Esta-
do Português para acorrer a dificuldades 
financeiras dos bancos – veja-se, mais 
recentemente, a participação do Estado 
na operação de recapitalização do Banif 
(comunicado do Ministério das Finanças 
de 31 de dezembro de 2012) – deixarão 
de existir ou, pelo menos, passarão a ser 
marginais. 
Para que a União Bancária fique completa, 
falta ainda a uniformização dos requisitos 
de capital a que os bancos europeus de-
vem obedecer (regime em aprovação), e 
finalizar a Diretiva sobre os Sistemas de 
Garantia de Depósitos, cuja negociação 
entre o Parlamento Europeu e o Conselho 
há muito está bloqueada... Veremos quan-
do e em que termos estes outros “pilares” 
evoluem...

Capoulas Santos
 
Com a recente votação na Comissão res-
pectiva do quarto dos cinco Relatórios 
referentes à Reforma da Politica Comum 
de Pescas (PCP), cumpriu-se mais uma 
etapa do processo de decisão sobre tão 
importante questão para a Europa e para 
Portugal. 
A votação em sessão plenária do Parla-
mento Europeu do Regulamento Base da 
PCP, terá lugar já em fevereiro. O último 
projeto de Regulamento que instituirá o 
futuro Fundo Europeu da Aquicultura Mar 
e Pescas (FEAMP) será votado em março 
na Comissão de Pescas e, em maio, no ple-
nário. O “pacote” constituirá assim o man-
dato do Parlamento para a negociação 
com o Conselho e a Comissão Europeia 
(CE), no contexto da codecisão introduzi-
do pelo Tratado de Lisboa, esperando-se 
que a decisão final ocorra até ao fim do 
primeiro semestre de 2013. 
O Regulamento de Base que aponta pra-
zos específicos para a obrigação de de-
sembarcar todas as capturas, eliminando-
-se a possibilidade de atirar borda fora as 
chamadas pescarias acessórias visa tam-
bém canalizar fundos comunitários para a 
investigação científica e a inovação tecno-
lógica, por forma a permitir melhorar as 
técnicas de captura, a criar mais conheci-

mento do meio marinho e mais formação 
profissional e a apoiar suspensões provi-
sórias da atividade de pesca ou atividades 
marítimas de “não pesca”.
São propostas que visam essencialmente 
combater a sobre-exploração das águas 
europeias que ameaça o equilíbrio do meio 
marinho, uma vez que existe atualmente 
uma manifesta sobrecapacidade da frota 
europeia face aos recursos piscatórios 
disponíveis.
Perante este cenário, a CE  propõe o que 

à primeira vista parece ser a solução mais 
lógica: eliminar os apoios para a moderni-
zação ou renovação da frota e liberalizar 
os direitos de pesca para que os armado-
res mais pequenos as possam vender e 
mudar de atividade. O problema não pode, 
porém, ser visto de forma tão simplista.
Em Portugal 83% da nossa frota (7 096 
embarcações) tem uma idade média de 
29 anos - na Madeira atinge mesmo os 
42 anos - e desde 1988, reduzimos em 
quase 50% o número de embarcações. 

Não é, portanto, justo que, sem aumen-
tar a capacidade global, Portugal não 
possa substituir ou modernizar embar-
cações, dotando-as de melhores condi-
ções de segurança e higiene com apoios 
comunitários.
Tenho procurado contrariar outros as-
pectos negativos das propostas da CE, 
apresentando alterações com o intuito 
de promover o emprego e a formação dos 
profissionais da pesca, apoiar a indústria 
de transformação e a comercialização 
(melhores cais e lotas), apoiar a arma-
zenagem privada até 2020, a canalização 
dos excedentes para fins de beneficência 
ou ainda apoiar a aquicultura, com espe-
cial enfoque para a biológica. 
Validarei ainda as propostas do FEAMP 
destinadas à diversificação de atividades 
marítimas tais como o turismo, as ener-
gias renováveis ou a produção de algas.
A maior parte destas propostas têm 
maiorias de apoio garantidas mas não 
tem sido fácil conseguir igual desiderato 
para a questão central para Portugal que 
atrás referi, a modernização e renovação 
da frota.
É sobre esta questão que têm de ser 
concentrados todos os esforços para in-
fluenciar a negociação neste difícil pri-
meiro semestre de 2013 para as pescas 
portuguesas.
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Reforma das Pescas avança
 

A união Bancária – O caminho por percorrer
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Obrigações de Estabilidade viáveis, com 
solidariedade e responsabilidade

 
Correia de Campos
 
Foi aprovado recentemente o relatório do 
Parlamento Europeu sobre a Viabilidade 
das Obrigações de Estabilidade, que traça 
caminhos possíveis para reduzir a corren-
te exposição da moeda única à especula-
ção sobre a dívida soberana dos Estados-
-Membros da zona euro, que tem ditado o 
preço desta dívida mais até do que as eco-
nomias dos países. O relatório começa por 
indicar possíveis medidas imediatas para 
sair da crise, a saber, o estabelecimen-
to de um fundo de redenção temporário, 
para reduzir a dívida a níveis sustentáveis 
e tornar as taxas de juro suportáveis, e 
a emissão de eurobills (obrigações de 
curto prazo), para garantir liquidez aos 
Estados-Membros. Além disso, o relató-
rio apresenta também a possibilidade de 
emissão conjunta da dívida soberana dos 
Estados-Membros.
O produto financeiro em causa neste rela-

tório do Parlamento Europeu pode consti-
tuir um forte sinal para os mercados finan-
ceiros, apoiando um regresso à estabilidade 
económica e reduzindo a incerteza. 
Este produto poderá, ao aliviar a pressão 

sobre a dívida soberana, criar espaço para 
o crescimento e para o emprego e contri-
buir para o desenvolvimento das pequenas 
e médias empresas.
Uma emissão em comum de obrigações de 
estabilidade tem que assentar em critérios 
de rigor: por um lado, um quadro orçamen-
tal sustentável, com rigorosa disciplina e 
uma boa governação económica; por ou-
tro lado, garantias e sistemas de incenti-
vos que previnam a especulação e o risco 
moral. 
A necessidade de controlar a dívida pública 
no longo prazo é problema comum à larga 
maioria dos Estados-Membros, pelo que as 
obrigações de estabilidade devem prever 
a gestão continuada da dívida pública em 
simultâneo com medidas de consolidação 
do crescimento e do emprego. 
Existem várias opções de sistemas de obri-
gações de estabilidade, nem todas com o 
mesmo efeito, mas subsiste ainda alguma 
timidez na escolha de uma modalidade. 

O que é importante realçar é que este é um 
roteiro prático específico para a saída da 
crise, com medidas a curto e a longo prazo, 
que combinam responsabilidade e solida-
riedade política entre os Estados.
Em próxima etapa deste roadmap, deve ir-
-se mais longe na escolha da modalidade 
técnica mais adequada a estes objetivos, 
devendo a Comissão Europeia apresentar 
uma proposta legislativa adequada para o 
efeito, com o objetivo de garantir a coesão 
social, altos níveis de emprego e prevenir 
distorções do mercado.
O relatório agora aprovado pelo Parlamen-
to Europeu é um claro sinal da vontade do 
órgão com legitimidade democrática de 
que se avance para a criação de obrigações 
de estabilidade nos termos que se revela-
rem mais adequados.
Deu-se deste modo mais um passo no sen-
tido de fazer a Europa ultrapassar a pro-
funda crise em que se encontra mergulha-
da. Assim há que continuar.

Mali – Segurança europeia defende-se ali
 
Ana Gomes
 
François Hollande merece admiração e 
respeito pela corajosa decisão de respon-
der com uma intervenção militar ao apelo 
desesperado do Presidente do Mali por 
ajuda internacional, face à progressão em 
direção a Bamako, a capital, das forças do 
grupo terrorista Ansar al Din, associado 
da AQMI (Al Qaeda no Magrebe Islâmi-
co), que desde há um ano vêm cavalgando 
a rebelião tuaregue no norte daquele país.  
A decisão era difícil e arriscada:  o Presi-
dente socialista não queria ser acusado de 
prosseguir as políticas de suserania neo-
-colonial das últimas décadas (a “Fran-
çafrique” de tão triste reputação...), nem 
ignorava os riscos que o envolvimento no 
Mali comportava: numa guerra, pode sa-
ber-se como e por que começa, mas nunca 
se sabe como e quando se sai... 
Mas a situação era de verdadeira emer-
gência, a evolução vinha sendo acompa-
nhada desde março de 2011 pelos centros 
de informação e política externa euro-
peus, no quadro da Estratégia de Seguran-
ça para o Sahel que a União Europeia (UE) 
entretanto desenhou, desde que o fim de 
Kadhafi na Líbia implicou deixar na região 
milhares de mercenários no desemprego 
e vultuosos arsenais à solta (só a pobre 
da Alta Representante e Vice-Presidente 
da Comissão Barroso, Sra. Ashton, se 
lembraria de clamar diante do PE, dia 15 
último, que a UE tinha sido apanhada de 
surpresa...)
Hollande sabia, certamente agastado, 
que a UE custava a mover-se e a pôr em 
prática a decisão  tomada em julho de 
2012 de acionar ao menos, com o carácter 
preventivo possível, uma missão militar 
no quadro da PCSD – Politica Comum de 
Segurança e Defesa – para ajudar a reor-
ganizar as disfuncionais Forças Armadas 

do Mali.  
A lentidão replicava as tergiversações po-
líticas que têm prolongado a crise econó-
mica na UE: também se fazem sentir no 
quadro da política externa e da segurança 
europeia, pois a crise é política, de falta de 
vontade política –  sinal de fraca liderança 
europeia.
Por isso é que ainda é mais de saudar o 
Presidente Hollande: ele decidiu não espe-
rar mais e pôs a França a avançar sozinha. 
Que contraste com os governantes euro-
peus que estão ainda a usar todos os pre-
textos, inclusive a crise económica, para 
não se chegarem à frente, no Mali e não 
só. Não cuido de incensar Hollande por ser 
camarada socialista: não tive hesitações 
em louvar o execrável Sarkozy por salvar 
a honra da Europa ao travar o massacre de 
Benghazi em 2011. O Presidente Hollande 
mostrou, ao avançar para o Mali, que é lí-
der,  não fica dependente de sondagens... 
(embora já esteja a ter algum impacto na 
necessária viragem para tirar a Europa 
da crise económica, ficamos a saber que 
tem o que é preciso, se for preciso dar uns 
murros na mesa).
No Mali e, de facto, em todo o Sahel e Nor-

te e do Oeste de África – como demonstra 
o trágico episódio da captura e chacina de 
reféns na Argélia – não se trata apenas 
de uma resposta para proteger interesses 
franceses na região. Trata-se de exercer 
a responsabilidade de proteger as popula-
ções da região das barbaridades cometi-
das por terroristas e contrabandistas que, 
em nome de um Islão pervertido, violam 
mulheres, recrutam crianças, profanam 
túmulos e destroem património históri-
co e cultural. Trata-se de garantir a se-
gurança regional, numa região às portas 
da Europa. Trata-se assim também de 
defender a própria Europa, negando san-
tuário a forças que têm a UE e interesses 
europeus como alvos da criminalidade que 
prosseguem.
A ofensiva no Mali pôs em relevo a frag-
mentação da PCSD. O Parlamento Euro-
peu adoptou duas resoluções, uma em 
abril, outra em junho de 2012, nas quais 
sublinhava a urgência de uma ação con-
certada por parte dos 27 para fazer face 
à situação que se degradava dia após dia. 
Em novembro foi a Assembleia Parlamen-
tar Conjunta ACP-UE (que inclui o Mali)  
a fazer o mesmo apelo. E o Conselho de 
Segurança da ONU em duas resoluções 
também pediu forças internacionais para 
neutralizar os rebeldes, restabelecer o 
controlo na região e prestar auxilio à po-
pulação do Mali. O Presidente da União 
Africana chegou mesmo, em desespero, a 
pedir uma intervenção... da NATO!
A UE tem que reconhecer que,  ao tardar 
em responder, poderá ter encorajado os 
terroristas a lançar esta ofensiva.  É im-
perativo que se mostre agora, ao menos 
coesa, em apoio da iniciativa francesa, 
numa missão de risco que poderá defron-
tar muitas surpresas. O Conselho de Mi-
nistros da UE decidiu entretanto o mínimo: 
reforçar e acelerar a colocação no terre-

no da missão EUTM Mali, na qual Portugal 
anunciou participar.  
É pouco para o que podemos fazer. E já 
que o Primeiro-Ministro e o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros usam o argumento 
real das dificuldades orçamentais, cabe-
-lhes colocar na agenda do Conselho Eu-
ropeu a urgência de aprovar financiamen-
to comunitário para esta e outras missões 
no quadro da PCSD. É crucial ultrapassar 
o constrangimento da PCSD que obriga 
cada país a pagar a sua própria partici-
pação, impedindo assim os países em di-
ficuldades financeiras de fazer mais signi-
ficativas contribuições em tropas – como 
poderia fazer Portugal, que tem Forças 
Armadas capazes e bem preparadas para 
atuar em África.
Finalmente, é fundamental que o esforço 
militar francês e europeu seja enquadra-
do numa estratégia abrangente e de longo 
prazo, articulada com a União Africana, 
para a paz, para o desenvolvimento e para 
a boa governação no Mali e vizinhança.
Neste contexto, tem de ser uma priorida-
de resolver o conflito no Sahara Ocidental, 
que além de negar a autodeterminação ao 
povo saharaui, opõe Marrocos e a Argélia, 
vizinhos que deviam unir esforços contra 
o inimigo comum. É preciso articular a 
ação civil-militar da UE e outros atores in-
ternacionais para eliminar os fatores de-
sestabilizadores na região,  que facilitam 
a atuação das redes de terrorismo e da 
criminalidade organizada, do Ansar Dine 
ao Boko Haram na Nigéria, dos passadores 
de migrantes nas costas de Marrocos aos 
narco-traficantes na Guiné Bissau.
Ao ajudar a consolidar Estados democrá-
ticos e capazes de cuidar dos interesses 
das suas populações em toda a região do 
Sahel e África do Norte e do Oeste vizinha, 
a UE estará a trabalhar pela sua própria 
segurança.
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Relançar a Europa: uma visão alternativa 
para o futuro

 

luís Paulo Alves
 
A Europa está em perigo. A recessão 
tornou-se o status quo em muitos países 
europeus e a austeridade está a minar o 
modelo social europeu. As fundações da 
União Europeia (UE) que têm sido constru-
ídas com sucesso durante os últimos 50 
anos estão ameaçadas em cada vez mais 
países europeus. Isto não é aceitável. A 
UE é o mais notável projeto político do sé-
culo passado, tendo possibilitado um perí-
odo prolongado de paz sem precedentes, 
democracia, cooperação e prosperidade 
na Europa. Contudo, agora, perigosamen-
te, estamos a deixar os nacionalismos, o 
euroceticismo e o populismo crescer. Para 
muitos povos a Europa é hoje sinónimo de 
desperdício de dinheiro público ou de aus-
teridade cega imposta por tecnocratas. A 
crise e as respostas dadas criaram peri-
gosas divisões entre ricos e pobres, países 
e regiões e não podemos deixar o nosso 
continente fragmentar-se ou dividir-se 
num sul pobre e num norte rico.
É hora de agir e mostrar que é possível 
uma alternativa, socialmente mais jus-
ta e economicamente mais viável, que o 
papel da Europa é importante e que para 
países como Portugal é mesmo decisivo, 
por isso vale a pena lutar pela Europa. Há 
alternativa! Não nos resignamos. Por isso, 
lançámos, como socialistas e sociais de-
mocratas europeus, um amplo debate na 
Europa sob o lema “Relançar a Europa”, 
para envolvermos os cidadãos europeus 
no debate essencial que mais lhes impor-
ta - como trazer a prosperidade europeia 

de volta e sair da crise. Trata-se de reunir 
os jovens, os políticos, académicos, cida-
dãos e especialistas para falar sobre a 
Europa que queremos e que precisamos; 
dialogar e ouvir os cidadãos num debate 
alargado, envolvendo toda a sociedade, 
jovens e idosos, politicamente ativos, ou 
apenas interessados ou até desiludidos, 
com experiências da Europa, positivas 

ou negativas. Juntos, podemos devolver 
a Esperança à Europa. Juntos, podemos 
construir um roteiro para um futuro me-
lhor para todos. 
Nós, os Socialistas e Democratas no Par-
lamento Europeu, há muito que exigimos 
uma mudança de direção e temos planos 
ambiciosos para o emprego e para a inova-
ção, por uma melhor regulação dos mer-

cados, por mais solidariedade, para que 
os cidadãos possam viver dignamente as 
suas vidas e ter esperança no futuro. Pre-
cisamos de um equilíbrio diferente entre 
o mundo da economia, as preocupações 
sociais e os desafios ambientais. Há muito 
que defendemos o urgente crescimento 
económico que agora muitos defendem, 
ou uma Europa mais coesa (com benefí-
cios nacionais e regionais) e mais partici-
pação do Governo nas soluções europeias 
e em particular na melhoria das condições 
do nosso ajustamento.
Definitivamente, a política europeia tem 
que estar à altura dos acontecimentos 
para manter a esperança por um proje-
to europeu justo e com futuro. A Europa 
tem que abandonar o foco obsessivo nos 
mercados para se centrar na resposta 
às preocupações dos cidadãos europeus. 
Esta é a única maneira para sair da crise e 
o único caminho para a Europa sobreviver 
e prosperar no futuro.
Por isso, acreditamos que a solução não é 
menos Europa, mas uma melhor Europa. 
Uma Europa mais perto dos cidadãos, que 
não nos transforme apenas em vítimas da 
austeridade, mas que seja antes uma Eu-
ropa construída por todos, em que todos 
possam participar na construção de um 
novo futuro. Que o ano de 2013, Ano Eu-
ropeu dos Cidadãos, seja o ano em que os 
cidadãos da Europa a resgatem de um ca-
minho incerto e construam um futuro de 
esperança e de vida com dignidade para 
todos, em todos os estados membros e 
em todas as regiões, é pelo que todos nos 
devemos empenhar.

Entrega do Prémio Europeu Professor 
António Sousa Franco 

A cerimónia de entrega da edição de 
2012 do “Prémio Europeu Professor An-
tónio Sousa Franco” decorreu a 19 de 
dezembro, na Reitoria da Universidade 
de Lisboa, com a presença do Deputa-
do Correia de Campos, membro do Júri 
deste concurso. O Prémio, em memória 
e homenagem ao Professor Sousa Fran-
co, desdobra-se em duas categorias dis-
tintas - “Investigação” e “Formação” -, 
visando aquela distinguir jovens licencia-
dos em Direito com um prémio pecuniário 
de 5000 euros, e esta dirigida ainda a es-
tudantes que se encontrem a completar 
a sua formação jurídica, premiando-os 
com o valor de 2500 euros. Os vencedo-
res deste ano foram, respectivamente, 
Armando Luís Silva Rocha, com o traba-
lho “Uma Europa em busca de cidadãos”, 
e o estudante José Duarte Videira Lo-

pes Metelo Coimbra, com o trabalho “E 
se o Juiz Nacional aplicar mal o Direito 
da União Europeia? - Sobre a Responsa-

bilidade Civil do Estado por violação do 
Direito da União Europeia imputável à 
função jurisdicional: entre a tutela dos 

particulares e o reforço do diálogo TJUE 
- Tribunais Nacionais”. Ambos os traba-
lhos têm publicação garantida em obra 
colectiva, na Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, e em 
obra da editora Almedina, podendo ser 
igualmente publicados os trabalhos que 
receberam Menções Honrosas. O “Pré-
mio Professor António Sousa Franco” 
conta com a colaboração da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, da 
Faculdade de Direito da Universidade Ca-
tólica Portuguesa e da Livraria Almedina. 
Às duas primeiras entidades e à Dra. Ma-
tilde Sousa Franco cabe a designação do 
júri do Prémio, ficando a cargo da Livraria 
Almedina a publicação das obras vence-
doras, mediante edição monográfica em 
coleção própria designada “Prémio Pro-
fessor António Sousa Franco”.


