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No passado dia 13 de 
março, o Parlamento 
Europeu (PE) aprovou, 

por larga maioria, o mandato de negocia-
ção para a reforma da PAC que está ba-
seado essencialmente nas propostas que 
apresentei enquanto Relator do PE para os 
principais regulamentos.
No dia 20 de março coube a vez ao Conse-
lho de Ministros da Agricultura da UE de 
concluir idêntica tarefa, definindo os pode-
res de negociação do ministro irlandês da 
agricultura, que liderará a negociação em 
nome a presidência semestral do Conselho.
O tiro de partida para as negociações do 
“Trilogo” – Parlamento, Conselho e Comis-
são – será dado no dia 11 de abril. É esta 
a data prevista para a primeira das muitas 
reuniões previstas até ao fim de junho para 
se tentar estabelecer um acordo inter-
-institucional que, nos termos do Tratado 
de Lisboa, engloba pela primeira vez a PAC 

com o Parlamento Europeu equiparado ao 
Conselho em termos de decisão.
Sobre a questão central, o orçamento para 
a PAC e a sua repartição por Estados-
-membros, o Conselho Agrícola está, infe-
lizmente, impossibilitado de se pronunciar 
face ao acordo estabelecido pelos chefes 
de Estado e de governo em 8 de fevereiro. 
Segundo o mesmo, Portugal perderá um 
valor que estimo em 1000 milhões de eu-
ros face à sua situação atual, enquanto a 
proposta do PE representa um incremen-
to em mais de 350 milhões. Espero, con-
tudo, que a negociação consiga atenuar 
este mau resultado para nós, apesar das 
dificuldades que se anteveem e do grande 
afastamento de posições.
Quanto ao conteúdo da reforma, o man-
dato do Conselho reflete algumas posi-
ções quanto a questões essenciais que se 
afastam muito do Parlamento. Destaco 
os critérios para repartição do orçamento 
da PAC por Estado-membro, o chamado 
“duplo pagamento”, segundo o qual um 
agricultor poderá receber 2 subsídios pela 

mesma parcela, os apoios para os jovens 
agricultores que o Conselho pretende tor-
nar voluntário para os Estados-membros 
ou o estabelecimento de um tecto máximo 
para os grandes agricultores a que preten-
de aplicar o mesmo princípio.
Por outro lado, apesar do mandato ser 
omisso em muitos aspectos, constato com 
satisfação que, nalgumas matérias, houve 
o cuidado de incluir posições próximas das 
propostas que apresentei tais como a ga-
rantia de uma forte componente “verde” 
nos Pagamentos Diretos, com aplicação 
mais flexível e realista do que a Comissão 
propunha, o principio de que a convergên-
cia dos apoios dentro de cada Estado-
-membro deve acautelar quebras bruscas 
nalguns sectores, a definição de “agricul-
tor ativo” como condição de acesso para o 
recebimento de subsídios, os apoios para 
os “novos agricultores” ou a continuação 
do financiamento para novos regadios.
Valorizo ainda como positivo que o Conse-
lho tenha aderido ao princípio da transpa-
rência, isto é, à defesa da publicação anual 

da lista de beneficiários da PAC e respecti-
vos montantes recebidos, que, no PE, opôs 
os conservadores aos socialistas, com vi-
tória difícil destes últimos.
Lamento, contudo, que, nesta matéria, o 
Conselho se comporte como Frei Tomás, 
recusando aplicar a si próprio o que defen-
de que se aplique aos agricultores, uma vez 
que continua a não divulgar os montantes 
que, no seu acordo de 8 de fevereiro, deci-
diu atribuir a cada país. Que razões impõem 
essa ocultação inédita que impede a com-
paração entre o que cada Estado-membro 
recebeu face ao seu montante anterior?
Enquanto negociador do PE, já tive opor-
tunidade de declarar formalmente que 
recusarei participar na discussão sobre os 
critérios para repartição do orçamento, en-
quanto estes dados não forem conhecidos.
Desejo que as diferentes posições de cada 
uma das instituições e os constrangimen-
tos referidos não inviabilizem um acordo 
até 30 junho, sem o qual não haverá, segu-
ramente, uma nova PAC em vigor em 1 de 
janeiro de 2014.

 
Edite Estrela

 
Que se passa com a 
Europa? Ou antes, que 
se passa com os líde-

res europeus? Os problemas aumentam e 
eles não se movem. Ou, pelo menos, não 
se movem no sentido certo. Já se tinha 
percebido que eram surdos aos conselhos 
de reputados economistas que vêm dizen-
do que com austeridade não se promove o 
crescimento nem se cria emprego. E não 
reconhecem que com as políticas de aus-
teridade lançaram a Europa em recessão 
e cerca de trinta milhões de cidadãos no 
desemprego. 
Kenneth Rogoff é mais um economista a 
denunciar a lentidão da política europeia e 
a afirmar que os países periféricos têm de 
reestruturar as dívidas, obter juros mais 
baixos e levar os credores a assumir per-
das. E lembra que, nos anos 30, os Esta-
dos Unidos perdoaram dívidas a dezassete 
países europeus, correspondendo a 17% 
do PIB americano.
Já se tinha concluído que Merkel, o Conse-
lho e a Comissão eram surdos aos apelos 
desesperados de milhares e milhares de 
cidadãos em sofrimento que têm enchido 
as ruas de várias cidades europeias, ma-

nifestando um preocupante sentimento 
antieuropeu, antissistema e antipolíticos. 
E ficaram quedos e mudos perante os re-
sultados eleitorais em Itália. Como é pos-
sível não se terem preocupado com o facto 
de 8,7 milhões de italianos (25,5%) terem 
votado num comediante, Beppe Grillo, que 
recusou o debate com os adversários e se 
limitou a prometer uma subvenção men-
sal de mil euros e a semana de trabalho 
de vinte horas? Como é possível que nada 
tenham a dizer quando Mário Monti, o can-
didato deles, ficou em quarto lugar e foi 
penalizado por aplicar a cartilha europeia? 
Como é possível que façam de conta que 
nada se passou e permaneçam silenciosos 
perante uma Itália ingovernável? Os líde-
res europeus não souberam ler os sinais de 
insatisfação dos cidadãos esmagados pela 
exagerada dose de austeridade e nada têm 
feito para preservar a coesão social.  
A situação é grave. E o que decidiram os 
senhores da Europa no Conselho da Pri-
mavera? Que medidas concretas e ur-
gentes foram tomadas para responder 
às necessidades e legítimas expetativas 
das pessoas? Perante o reconhecimento 
da “revolta social”, qual foi a decisão? Da 
austeridade e nada mais que austeridade, 
passaram para a “consolidação orçamen-
tal amiga do crescimento”, uma formula-

ção suficientemente vaga para que tudo 
fique na mesma. Parece que perderam 
aquele resto de lucidez que antecede a 
loucura. E para que não restem dúvidas 
quanto ao seu estado de alienação, na 
última reunião do Eurogrupo, decidiram 
ajudar Chipre, ao fim de oito meses de 
negociações, impondo um original plano 
de resgate. A Alemanha, o BCE e o FMI 
encostaram as autoridades cipriotas à 
parede e impuseram um imposto extraor-
dinário às poupanças dos cidadãos, pondo 
em causa a garantia europeia de proteção 
aos depósitos bancários até cem mil eu-
ros. Há quem fale de “repressão financei-
ra” e há quem justifique que se trata de 
uma medida “única” para uma “situação 
especial”. A Grécia também começou por 
ser um “caso único” que se multiplicou. 
Por isso, há quem invoque a gravidade do 
precedente e receie o efeito de contágio 
noutros países “periféricos” com sistemas 
bancários mais frágeis.
Para além de tardias, as decisões têm-se 
revelado desajustadas. Os decisores não 
ouviram Albert Einstein e ainda não per-
ceberam que “os problemas significativos 
com os quais nos deparamos não podem 
ser resolvidos no mesmo nível de pensa-
mento em que estávamos quando foram 
criados”.

Como se não nos bastasse o desvario 
europeu, a nível nacional o quadro ainda 
é mais negro. O governo português não 
acerta uma única previsão. O ministro das 
Finanças, apesar do falhanço total das 
suas políticas, nem se demite nem altera 
o rumo. O Presidente da República fecha-
-se no palácio de Belém, faz prova de 
vida através das redes sociais e escreve 
prefácios.
Longe vão os tempos em que, entusiasti-
camente, os povos europeus se empenha-
ram na construção de um projeto singular 
de liberdade, democracia, paz e progres-
so. Longe vão os tempos em que os dese-
quilíbrios económicos eram compensados 
com políticas de coesão e solidariedade. 
Assistimos hoje à proliferação e reforço 
dos partidos radicais, nacionalistas e xe-
nófobos. Olhamos para a desagregação 
social em vários países e para a desunião 
entre o Norte e o Sul e perguntamos: Quo 
vadis, Europa? A prolongar-se esta situa-
ção, receio que seja o fim do ideal europeu. 
Se os cidadãos não tiverem esperança no 
futuro e se os responsáveis europeus 
continuarem teimosamente a achar que 
está tudo bem no barco a afundar-se, os 
pilares da democracia e da paz podem 
soçobrar. Nessa altura, será tarde demais 
para agir.

A PAC na hora da codecisão
 

Quo Vadis, Europa?



António Correia de Campos
 
O que aconteceu no Conselho de Ministros 
das Finanças da Zona Euro,em 15 de mar-
ço de 2013, deve ser recordado como um 
dos mais vergonhosos comportamentos 
das lideranças europeias face a um Estado 
Membro, pequeno país da periferia Sul, o 
Chipre. O Conselho aprovou um resgate a 
favor de Chipre, de cerca de dez milhares 
de milhões de euros, tendo como condição 
um ultrajante imposto aplicado aos depo-
sitários na banca cipriota: os que detives-
sem depósitos inferiores a 100 mil euros 
pagariam um imposto extraordinário de 
6,9%; os que detivessem depósitos acima 
daquele valor pagariam 9,9% de imposto. A 
justificação desta extorsão inusitada resi-
de na grande quantidade de fundos deposi-
tados nos bancos cipriotas, várias vezes o 
seu PIB, e na suspeição de que muitos de-
les seriam propriedade de cidadãos russos 
e engordados com lavagens de dinheiro e 
outras atividades ilegais. Assim tal e qual, 
sem uma prova sequer. 
Na segunda-feira seguinte, feriado nacio-
nal em Chipre, os bancos estavam fecha-
dos e as caixas distribuidoras de dinheiro 
inoperacionais. O Parlamento nacional reu-
niria extraordinariamente na terça-feira 
para aprovar a aviltante medida, proposta 
por um governo de direita, recém-eleito. O 
que se passou é conhecido: as bolsas caí-
ram em toda a Europa e o receio de contá-
gio a outros países sob intervenção, como 
Portugal, Irlanda e outros como Espanha 
e Itália passou a dominar a segunda-feira. 
Uma corrida aos bancos estava no horizon-
te, com todas as terríveis consequências 
em destruição da liquidez e da confiança. 

Os ministros estiveram várias horas em 
conferência telemática e no final de uma 
longa reunião acabaram por desonerar 
Chipre da obrigação do imposto sobre os 
depósitos inferiores a 100 mil euros. Pelo 
meio surgiram as recriminações: primeiro 
contra Schauble, o ministro da Alemanha, 
considerado o fautor da iniciativa. Logo 
depois este defendia-se atacando Chipre 
com a informação que a proposta de san-
gria dos depósitos teria surgido do próprio 

governo cipriota. O “ping-pong” de acusa-
ções continuou e alargou-se em total de-
monstração de irresponsabilidade. O mais 
espantoso reside no facto de, quem se ti-
ver dado ao trabalho de ler as conclusões 
do Conselho Europeu de 14 e 15 de março 
encontrar nele uma conspícua referência à 
necessidade de garantir depósitos bancá-
rios através do mecanismo criado logo no 
início da crise financeira, para que qualquer 
depositante tivesse a certeza de que pelo 
menos 100 mil euros de depósito estariam 
sempre salvaguardados. Em menos de 24 
horas, os 17 ministros das finanças da 
Zona Euro contradiziam o que os 27 haviam 
acabado de aprovar. Não se tratou de mera 
distração, nem de cansaço, mas de pura 
incompetência política. No momento difí-
cil que atravessamos, nenhuma daquelas 
almas de eleição foi capaz de identificar a 
contradição e antever o incêndio que ale-
gremente se preparavam para atear.
Vale a pena ler as conclusões do Conselho 
Europeu da Primavera, o tal de 14 e 15 
de março. Dificilmente se poderá encon-
trar maior repositório de lugares comuns 
e medidas supostamente orientadas para 
o crescimento, mas na prática repetindo 
ideias já antigas e pescando dinheiros já 
várias vezes utilizados para fins comuni-
cacionais. Como se não houvesse ninguém 
naquele importante órgão, a começar 
pelo seu medíocre e ridículo produtor de 
ideias comuns, especialista em cheques 
a entregar por debaixo da mesa, que é o 
Presidente Van Rompuy, atuando como 
um pai que deseduca os filhos entregando 
secretamente dinheiro e bens a cada um 
com o compromisso de silêncio, para que 
os outros não reclamem. Foi o que aconte-

ceu com os cheques e devoluções prome-
tidos aos pequenos, médios e até grandes 
estados-membros.
Não fica por aqui este fim de semana alu-
cinante de insensatez. A dois meses do 
final do seu mandato renovado há meses, 
o irrelevante Presidente vem declarar que 
não se candidatará a terceiro mandato, 
por atingir nessa data a idade da reforma. 
Quando a Europa necessitava de um presi-
dente de conselho que gerasse consenso e 
produzisse energia, eis que o ocupante do 
cargo anuncia precocemente que pretende 
afastar-se. Doravante, quem mais o respei-
tará? Quem verá nele o condutor ou articu-
lador de ideias e soluções que é suposto ser 
atributo do cargo. Tal como o presidente 
dos EUA no quarto ano do segundo manda-
to, sabendo-se que não poderá ser reeleito, 
tende a ser considerado como uma pessoa 
sem relevância, um lame duck, patinho 
feio, na gíria política norte-americana, as-
sim Van Rompuy, deprimido pelo completo 
falhanço do seu primeiro mandato, se con-
fessa um desistente anunciado.
Frente a tanta desgraça, o Parlamento Eu-
ropeu ao bater o pé ao Conselho, rejeitando 
o orçamento plurianual para 2014-2020, 
tal como ele está, faz figura de herói. O 
Parlamento condicionou a sua aprovação 
à negociação dos atrasados para que não 
contaminem o novo ciclo orçamental, à fle-
xibilização de transferências entre rubri-
cas, à reversão de saldos anuais não utili-
zados. Poderá não haver mais dinheiro que 
aquele que o Conselho está disposto a dar. 
Mas haverá certamente condições para ele 
ser usado de forma flexível sem embargos 
de uma burocracia pesada e tantas vezes 
intransparente. 

Elisa Ferreira
 
Na última sessão plenária do Parlamento 
Europeu, em Estrasburgo, o ambiente es-
tava mudado. Olli Rehn, o vice-presidente 
da Comissão Europeia com responsabili-
dades especiais no funcionamento da 
Zona Euro, teve dificuldade em fazer-se 
ouvir, tamanhos foram os apupos das 
bancadas extremas, a esquerda manifes-
tando-se contra a austeridade, a direita 
provavelmente contra a dimensão de um 
discurso que lhe atrasava o almoço. A 
bancada dos socialistas não gritou nem 
ululou, mas a contundência das suas 
críticas foi uma verdadeira pedrada no 
charco.
É do gabinete de Olli Rehn que partem 
as recomendações sobre política econó-
mica para a Zona Euro e é aí que se de-
terminam os calendários, o conteúdo e a 
dimensão da política de austeridade im-
posta pelas “Troikas”. Ora, começa a ser 
absolutamente intolerável que os erros 
sistemáticos das projeções económicas 
e do impacto real (e não o previsto) de 
tal política não belisquem minimamente 
a convicção com que continuam a ser 
impostas. Trimestre após trimestre, ano 
após ano, a realidade destrói as previ-

sões, a espiral recessiva amplifica-se 
e torna-se contagiosa – o caminho tra-
çado, esse, mantém-se inalterado… Até 
quando? 
Em outubro de 2011, a Comissão previa 
um crescimento de 0,6% para a Zona 
Euro; acabámos com -0,6%. Para 2013, 
a Comissão continua a assentar as suas 
iniciativas numa estimativa de cresci-
mento moderado mas positivo, embora 
a realidade já evidencie uma recessão 
de, pelo menos, -0,3%. Pode a Zona Euro 
resistir quando o desemprego jovem é 
de 7% na Alemanha e na Holanda e de 
40% na Grécia e na Itália? Será admis-
sível que, tendo Portugal seguido cega e 
acriticamente todas as recomendações 
que lhe foram feitas, acabe sem conse-
guir corrigir o seu défice, com a dívida 
agravada, com uma perda de riqueza 
próxima de 8% do PIB em três anos e 
com um desemprego que a Troika já an-
tecipa poder atingir uns históricos 19% 
(sem incluir a emigração e os desisten-
tes), sem que tal cause um sobressalto 
a nível europeu?
Mas a Comissão Europeia persiste, im-
pávida e serena, na sua recusa de rever 
os modelos de previsão ou de questionar 
a qualidade das suas recomendações, 

uma atitude que caminha a passos largos 
para só encontrar justificação no campo 
da ideologia. Daí que, intervindo em nome 
do Presidente do Grupo dos Socialistas 
Europeus, o britânico Stephen Hughes 
tenha colocado a questão, pela primeira 
vez de forma explícita, a Durão Barroso: 
“Se o Senhor fosse primeiro-ministro e 
Olli Rehn o seu ministro das Finanças, 
e ele persistentemente errasse tanto, o 
Senhor devia demiti-lo para evitar mais 
estragos. Nós pensamos que é exata-
mente isso que deve fazer, ou então que 
assuma o Senhor a responsabilidade pelo 
que está a acontecer.”
Na semana passada, aquela em que isto 
ocorreu, ainda não era conhecida a ideia 
explosiva de taxar generalizadamente 
os depósitos bancários em Chipre. Sen-
do que fragilizar, desta forma incompe-
tente, a confiança dos depositantes na 
Zona Euro é gravíssimo, cabe perguntar: 
onde estava a Comissão Europeia quando 
os ministros das Finanças da Zona Euro 
imaginaram este absurdo?
Concluo: se o copo da tolerância dos So-
cialistas no Parlamento Europeu para 
com a Comissão ainda não transbordou 
desta vez, estará seguramente muito 
perto disso. E já se sente no ar...
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liderança Europeia desastrosa
 

Onde está a Comissão?
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Aprofundar a cidadania europeia
 
Vital Moreira
 
1. O corrente ano de 2013 foi selecionado 

pela União Europeia como “ano europeu 
dos cidadãos”, o que constitui um ex-
celente incentivo para refletir sobre o 
significado e a importância da cidadania 
europeia. 
A noção de cidadania europeia foi criada 
pelo Tratado de Maastricht de 1992 e 
consubstancia um dos grandes avanços 
da integração política europeia. A partir 
daí a União Europeia deixou de ser so-
mente uma união de Estados para pas-
sar a ser também uma união de cidadãos.
Na sua definição mais elementar, a no-
ção de cidadania tem a ver com a qua-
lidade de membro de uma comunidade 
política e com os direitos de participação 
no governo da comunidade. Por isso, a 
noção de cidadania europeia trazia im-
plícita também a noção de uma coleti-
vidade política europeia, constituída por 
sobre as coletividades políticas nacio-
nais dos Estados-membros, bem como a 
titularidade e exercício de um conjunto 
de direitos políticos atinentes ao gover-
no da União.
O que havia de revolucionário na noção 
de cidadania europeia era a ideia de uma 
cidadania sem Estado ou para além 
do Estado. Historicamente, a noção de 
cidadania pressupunha a noção de na-
cionalidade, ou seja, de um vínculo de 
pertença a um determinado Estado. Só 
podia ser cidadão num Estado quem fos-
se nacional desse Estado. Em princípio, 
só os nacionais gozavam de direitos de 
cidadania, nomeadamente dos direitos 
políticos, que em regra estavam vedados 
aos estrangeiros.
Não sendo a União Europeia um Estado, e 
não havendo por isso uma nacionalidade 
europeia, a cidadania Europeia é neces-
sariamente uma cidadania sem Estado e 
sem um substrato de nacionalidade eu-
ropeia. São automaticamente cidadãos 
europeus todos os que sejam nacionais 
de um dos Estados-membros da União. 
A cidadania europeia não depende da 
vontade das pessoas. Ninguém precisa 
de a requerer para a ter; ninguém pode 
renunciar a ela.
A cidadania europeia não substitui nem 
suprime a cidadania nacional; acresce a 
ela.

2. A cidadania traduz-se por definição na 
faculdade de participação no governo da 
“cidade”, ou seja, no governo da coletivi-
dade política em causa. O núcleo duro 
dos direitos de cidadania são os direitos 
políticos, designadamente os direitos 
eleitorais, ou seja, o direito de eleger e 
de ser eleito para os cargos políticos ele-
tivos, a começar pelo parlamento.
Assim sucede com a cidadania europeia. 
De facto, além da liberdade de circula-
ção e de residência no espaço da União, o 
Tratado de Maastricht enunciou um con-
junto de direitos políticos dos cidadãos 
europeus entre os quais avultam o direi-
to de voto e de candidatura nas eleições 
europeias e nas eleições locais, indepen-
dentemente do local de residência.
O Tratado de Lisboa, de 2007, veio con-
firmar e reforçar a noção de cidadania 
europeia. Em primeiro lugar, deu força 
vinculativa à Carta de Direitos Funda-
mentais da União, que tinha sido adota-
da no ano 2000 no Conselho Europeu e 
Nice, e que codifica os direitos de cida-
dania reconhecidos em Maastricht. Por 
outro lado, instituiu a figura da “iniciati-

va de cidadania”, pela qual um milhão de 
cidadãos de um determinando número 
mínimo de Estados-membros pode re-
querer à Comissão Europeia que tome 
uma determinada iniciativa legislativa, 
de acordo com a vontade dos requeren-
tes, obrigando a Comissão a tomar uma 
posição sobre a matéria. Em terceiro 
lugar, o Parlamento Europeu deixou de 
ser qualificado como assembleia repre-
sentativa dos povos dos Estados-mem-
bros, para passar a ser qualificado como 
assembleia representativa dos próprios 
cidadãos europeus.

3. Tradicionalmente, fala-se no “défice de-
mocrático” da integração europeia, que-
rendo com isso designar-se em especial 
os escassos poderes do Parlamento Eu-
ropeu e a concomitante “governamenta-
lização” do poder politico na União.
Na verdade, durante décadas, os pode-
res políticos e legislativos cabiam em 
geral ao Conselho da União, composto 
pelos governos dos Estados-membros. 
Mesmo depois de ter passado a ser di-
retamente eleito (1979), o Parlamento 
Europeu tinha em geral poderes pura-
mente consultivos, não decisórios. Ou 
seja, por via da integração europeia, os 
poderes transferidos dos Estados para 
a União deixavam de ser exercidos pelos 
parlamentos nacionais, sem que o Parla-
mento Europeu se substituísse aqueles. 
Desse modo, era infringido o princípio 
fundamental da democracia represen-
tativa, que era o poder legislativo do 
parlamento.

4. O Tratado de Lisboa veio no fundamental 
colmatar essa insuficiência democráti-
ca da União, ao conferir ao Parlamento 
Europeu vastos poderes de codecisão 
legislativa com a Conselho. Doravante, 
o poder legislativo da União passava a 
ser exercido conjuntamente pelo Conse-
lho, como instituição representativa dos 
Estados-membros, e pelo Parlamento 
Europeu como instituição representativa 
dos cidadãos europeus.
Todavia, continuam a existir alguns limi-
tes significativos ao poder legislativo do 
Parlamento Europeu. Primeiro, a inicia-
tiva legislativa pertence, em geral, ex-
clusivamente à Comissão Europeia, não 
cabendo aos deputados nem aos grupos 
políticos representados no Parlamento. 

Segundo, existem vários casos de “pro-
cedimento legislativo especial”, em que a 
competência legislativa continua a caber 
exclusivamente ao Conselho, embora sob 
consulta prévia ao Parlamento Europeu.

5. No entanto, o principal “défice democrá-
tico” da União Europeia continua a residir 
no facto de as eleições europeias não in-
cluírem até agora a escolha do governo 
e das políticas da União, como sucede a 
nível nacional.
Com efeito, nas eleições parlamentares 
nacionais, os eleitores não se limitam 
a eleger os deputados ao parlamento. 
Também escolhem, do mesmo passo, o 
partido ou a coligação que desejam para 
governar o país. Já não assim nas elei-
ções europeias até agora, em que o voto 
servia para eleger os deputados mas não 
para eleger os governantes nem as op-
ções políticas do governo.
O Tratado de Lisboa veio abrir a possi-
bilidade de alterar significativamente 
esta situação, ao estabelecer que o 
presidente da Comissão Europeia será 
escolhido pelo Conselho e eleito pelo 
Parlamento Europeu, tendo em conta os 
resultados eleitorais. Se devidamente 
explorada, essa disposição permite que 
os partidos políticos europeus designem 
os seus candidatos a presidente da Co-
missão aquando das eleições europeias 
e se comprometam a nomear e a apoiar 
o candidato que tenha ganho as eleições 
ou que esteja em condição de reunir uma 
coligação maioritária no Parlamento.
Como expliquei em anterior ocasião 
neste mesmo local, essa possibilidade 
permitiria “europeizar” as eleições euro-
peias, tornando-as muito mais relevan-
tes e assim aumentando a participação 
eleitoral, que tem baixado para níveis 
preocupantes de eleição para eleição, 
pondo em causa a própria legitimação 
democrática do Parlamento Europeu. 
Convergindo nesta direção, a Comissão 
Europeia aprovou recentemente uma 
recomendação aos partidos políticos 
europeus para que estes apresentem os 
seus candidatos ao cargo de presidente 
da Comissão Europeia nas próximas elei-
ções. Se tal se concretizar, as eleições 
de 2014 podem bem ser o princípio da 
construção de uma genuína democracia 
parlamentar na União.
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Síria: 2 anos de guerra civil  
 

Ana Gomes
 
São dois anos de guer-
ra civil, 70 mil mortos, 
um milhão de refu-
giados, três milhões 

de deslocados. A situação na Síria é de 
desastre humanitário e de uma calamida-
de política que desenha o drama de mais 
um possível estado falhado, desta vez no 
Médio Oriente. A Síria torna-se espelho de 
uma primavera árabe que virou inverno. E 
que grita uma vergonhosa demissão por 
parte da comunidade internacional.
António Guterres, Alto-Comissário da 
ONU para os Refugiados, já alertou para o 
risco de “explosão” do número de refugia-
dos para o dobro ou o triplo até ao fim des-
te ano. Falta-nos, é certo,  um mandato 
das Nações Unidas, por obstrução da Rús-
sia e da China no Conselho de Segurança. 
Mas podemos e devemos, ao menos, fazer 
mais por um esforço humanitário robusto, 
que leve assistência às zonas libertadas 
e que ajude mais os países vizinhos que 
estão a acolher os refugiados sírios, com 
riscos para a sua própria estabilidade (ca-
sos do Líbano, Jordânia e Iraque). Hoje há 
relatos de que parte da ajuda humanitária 
europeia se concentra em Damasco e aca-
ba por ir parar às mãos...de Assad. Que, 
pelo seu lado, nunca deixou de receber 

armamento e apoio da Rússia e do Irão...
Mas, sejamos honestos: não é a ajuda hu-
manitária que vai resolver o conflito.  O fim 
da guerra civil na Síria depende de uma 
solução política e para isso é preciso um 
esforço concertado internacionalmente, 
promovido nomeadamente por uma União 
Europeia com ambição e visão para a sua 
diplomacia. Uma União Europeia (UE) que 
hoje não parece termos, desgraçadamen-
te, pois a incapacidade de extrincar a Eu-
ropa da crise económica é, de facto, políti-
ca, e tem graves repercussões na eficácia 
e na credibilidade da atuação europeia no 
plano externo.  
Para pôr fim à guerra na Síria seria fun-
damental que, antes de mais, a UE se em-
penhasse no diálogo com Moscovo e com 
Pequim, exigindo o fim do bloqueio político 
que ata as mãos do Conselho de Seguran-
ça, se necessário mostrando que há um 
preço para a cooperação entre Bruxelas e 
aquelas duas capitais. Sem ingenuidades, 
é preciso reconhecer que a Europa tem 
aqui feito pouco e demasiado baixinho...
Outro domínio, necessariamente difícil, 
mas onde, por isso mesmo a UE podia fazer 
mais do que tem feito, respeita à promoção 
do diálogo e organização de uma platafor-
ma de convergência nacional e democrá-
tica entre as principais forças políticas 
de oposição ao regime de Assad. Uma ne-

cessidade tão mais imperativa e complexa 
quanto é sabido que grupos fundamenta-
listas e terroristas se aproveitam do arras-
tamento do conflito para infiltrar as forças 
combatentes da oposição, entretanto ar-
madas pelo Qatar e a Arábia Saudita.
Na falta de respostas globais que partam 
da Alta Representante para a Politica 
Externa, é inevitável que alguns Estados-
-Membros tentem fazer sozinhos aquilo 
que não parece poder fazer-se a 27. E aqui 
reside outro perigo que subtrai capacida-
de e eficácia à política externa da UE.
França e Reino Unido, por coincidência, 
membros permanentes do Conselho Se-
gurança, anunciam agora, seguindo a Ad-
ministração Obama, querer também armar 
os rebeldes sírios, numa movimentação 
unilateral, sem base legal, em contradição 
com o embargo de armas à Síria decretado 
pela própria UE.  Mais uma vez, é a Europa 
política e da segurança e defesa que sai 
debilitada de jogadas como esta, feita em 
nome duma alegada “responsabilidade”. 
Uma jogada que muito mal faz, também,  
ao essencial conceito da “responsabilidade 
de proteger”, que a UE deveria defender e 
promover. Mais uma vez,  alguns governos 
tiram o tapete a uma ação coordenada a 27 
e, num solavanco desajeitado, hipotecam a 
projeção da UE como ator político da segu-
rança global.

O fornecimento de armas a quaisquer das 
partes em conflito na Síria não faz mais 
senão prolongar esta sangrenta guerra 
civil. Mais, a UE não poderá nunca saber 
exatamente quem, alguns dos seus Mem-
bros, estarão a armar, no colo de quem 
essas armas vão cair, nem o que resultará 
de um expectável incremento da corrida 
ao armamento na região. O perigo é tanto 
maior quanto o conflito na Síria é facilmen-
te contaminável aos países vizinhos, tem 
implicados grupos radicais e terroristas e 
tende a cristalizar a fractura religiosa suni-
ta/chiita. Além disso, fornecer armas a re-
beldes sírios equivalerá a dar carta branca  
a russos e iranianos para intensificarem o 
armamento aos  fiéis de Al Assad.  
Em vez de armar os rebeldes, era preciso 
ver em ação a UE a falar com uma só voz, 
capaz de dizer o que se impõe e com as 
capitais europeias determinadamente ali-
nhadas detrás de uma concertação políti-
ca levada a todos os “fora” internacionais, 
e em especial ao Conselho de Segurança, 
onde Londres e Paris têm responsabilida-
des particulares.  
Jogam-se vidas, um Estado e um povo 
com lastro civilizacional na História da 
Humanidade. E a Paz numa das regiões 
mais martirizadas do planeta, o Médio 
Oriente. A UE não pode dar-se ao luxo de 
se dividir e de se alhear!

um novo roteiro para a energia
 

luís Paulo 
Alves
 
O Parlamento Euro-
peu debateu e apro-
vou orientações para 

a política europeia no domínio energético 
até 2050. Fê-lo no seguimento da Co-
municação da Comissão «Roteiro para a 
Energia 2050». A partir deste documento 
surgirão iniciativas legislativas e de outro 
tipo em matéria de política energética, 
com vista a desenvolver um quadro polí-
tico para 2030, incluindo etapas cruciais 
e metas em matéria de eficiência energé-
tica, energias renováveis e emissões de 
gases com efeito de estufa para a criação 
de um quadro regulamentar e legislativo 
simultaneamente ambicioso e estável.
Desde logo, no domínio das alterações 
climáticas e da energia, de acordo com 
a Estratégia Europeia 2020, os Estados 
Membros (EM) da UE estão ligados ao ob-
jetivos de, até 2020, reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa em 20% (ou 
em 30%, se forem reunidas as condições 
necessárias) relativamente aos níveis re-
gistados em 1990; obter 20% da energia 
a partir de fontes renováveis e aumentar 
em 20% a eficiência energética.
Atualmente, a União Europeia produz 
apenas 48% das suas necessidades ener-
géticas, importando mais de 80% do pe-

tróleo que precisa. Tais factos impõem a 
urgência de uma estratégia para diminuir 
a dependência externa, a par da diminui-
ção da dependência dos combustíveis 
fósseis. Portugal é dos países europeus 
onde a dependência energética é maior, 
ultrapassando os 77% de importação, en-
quanto a Dinamarca é o único EM expor-
tador de energia. No energy mix da UE, as 
renováveis ainda não são suficientemente 
relevantes. 
No mundo, apenas 13% de energia pro-
duzida advém de fontes renováveis. 33% 
vem do petróleo, 28% do carvão, 21% do 
gás e 6% do nuclear. Assim, esta é uma 
matéria prioritária à escala global, de-
vendo a União Europeia estar na primeira 
linha não só no sentido de melhorar a vida 
dos europeus, como de influenciar os pro-
gressos no resto do mundo. 
Por outro lado, aquando do debate no Par-
lamento, chamei à atenção do Plenário 
para a necessidade desta estratégia de 
longo prazo responder também adequa-
damente aos desafios que se colocam aos 
sistemas energéticos das regiões mais 
isoladas, em especial nas ilhas mais pe-
riféricas, onde a dependência de combus-
tíveis é agravada pela distância e o isola-
mento geográfico. 
A verdade é que esses constrangimentos 
permanentes têm efeitos no custo da pro-
dução de energia que é frequentemente 

superior ao custo da produção no conti-
nente europeu. Neste sentido, sensibilizei o 
Parlamento e a Comissão Europeia para a 
necessidade de, nestes casos, se desenvol-
verem abordagens mais específicas com 
Programas próprios do tipo POSEI, para 
encontrar as respostas apropriadas, não 
só para resolver os problemas particulares 
que as apresentam como, sobretudo, pode-
rem expandir todo o potencial de energias 
renováveis, como no caso dos Açores, que 
já hoje se encontram em franco desenvol-
vimento, ultrapassando mesmo as metas 
estabelecidas pela União para 2020.
Nesse sentido, chamei a atenção ao Co-
missário da Energia para o facto das re-
giões ultraperiféricas se continuarem a 
confrontar com uma política energética 
demasiado padronizada, que ainda não 
lhes responde adequadamente, o que deve 
ser considerado neste road map energéti-
co para 2050 em debate na UE.
É que as regiões ultraperiféricas tam-
bém têm características que as podem 
tornar uma referência na luta contra as 
alterações climáticas e adaptação aos 
seus efeitos. Pelas suas características 
geomorfológicas e localização geográ-
fica, são regiões mais expostas a riscos 
naturais, o que também lhes permite ob-
servar e acompanhar de forma privilegia-
da os fenómenos naturais, constituindo 
um eixo de investigação de elevado valor 

acrescentado e uma oportunidade indis-
pensável para a cooperação tecnológica. 
Os Açores já exploram os seus recursos 
endógenos de modo a produzir energia ge-
otérmica, do vento, solar, hídrica, biomas-
sa e marinha. 
De uma maneira geral, importa sublinhar 
que neste domínio Portugal sofreu retro-
cessos com o atual Governo da República. 
O impulso trazido pelos anteriores gover-
nos socialistas foi impressionante, e em 
2011 chegou para colocar Portugal no 
terceiro melhor país da UE a introduzir as 
energias renováveis no sistema eletropro-
dutor - do total de energia elétrica consu-
mida nesse ano, 45,3% já teve origem em 
fontes renováveis. Outras fontes, como a 
eólica e a fotovoltaica sofreram também 
um crescimento assinalável. Nessa altura 
Portugal fixou o 5° objetivo mais ambicio-
so entre os países membros, para 2020. 
Lamentavelmente, no entanto, esta foi 
uma estratégia interrompida por este Go-
verno, que pôs de lado todo um potencial 
económico, de emprego e ambiental, des-
de logo “congelando” a atribuição de novas 
licenças para a produção de eletricidade 
em regime especial, afectando principal-
mente a geração eólica e a cogeração.
Há um novo paradigma a impor-se e é 
nosso dever desenvolvê-lo o mais cedo 
possível, pela sustentabilidade do nosso 
ambiente e das gerações futuras.


