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1.  Daqui a um ano, em maio de 2014, rea-

lizar-se-ão as próximas eleições para o 
Parlamento Europeu, o que ocorre to-
dos os cinco anos desde que em 1979 
passou a haver eleições diretas. Mas a 
antecipação de um mês em relação à 
data habitual – de junho para maio – 
não será a única alteração nas próxi-
mas eleições. 

 Com efeito, trata-se das primeiras 
eleições depois do Tratado de Lisboa, 
que só entrou em vigor em dezembro 
de 2009, portanto já depois de realiza-
das as eleições desse ano. E isso pode 
alterar muita coisa, se forem para a 
frente as ideias entretanto apresen-
tadas para explorar um novo princípio 
expresso no Tratado de Lisboa, segun-
do o qual o resultado das eleições para 
o Parlamento Europeu deve ser tido 
em conta na escolha do presidente da 
Comissão Europeia, e portanto indire-
tamente na composição da Comissão 
inteira.

2.  Até agora as eleições dos eurodepu-
tados só eram eleições europeias no 
nome. Eram disputados em termos 
estritamente nacionais, por partidos 
nacionais, com uma agenda política 
estritamente nacional. Tampouco es-
tava em causa o desempenho da polí-
tica europeia do governo nacional em 
funções e as alternativas dos partidos 
de oposição nessa matéria. Os par-
tidos políticos nacionais nem sequer 
faziam questão de explicitar a sua in-
serção nos partidos políticos de âmbito 
europeu. 

 As eleições europeias transformaram-
-se naquilo que os politólogos de-
signam como eleições nacionais de 
“segunda ordem”, por serem de im-
portância política secundária e que 
por isso os eleitores aproveitam para 
“flagelar” o governo nacional em fun-
ções. Em consequência dessa desva-
lorização política, a afluência eleitoral 
foi diminuindo progressivamente, sen-
do muito inferior à das eleições parla-
mentares nacionais.

 Quais as razões para esse desinte-
resse dos eleitores e para a “naciona-
lização” das eleições europeias. Para 
além do défice de informação sobre as 
políticas europeias e da distância das 
instituições europeias, há uma razão 
porventura decisiva, que é o facto de 
os eleitores não ligarem nenhuma con-

sequência do seu voto e dos resultados 
das eleições com o governo da União e 
com as suas políticas.

 Ao contrário do que sucede com as 
eleições parlamentares nacionais, que 
servem simultaneamente para eleger 
os deputados e para escolher o partido 
e governo e o primeiro-ministro, bem 
como as respetivas prioridades políti-
cas, nas eleições europeias só estava 
em causa a eleição dos deputados, vis-
to que não havia nenhuma perceção da 
relação entre essa eleição e a escolha 
do presidente da Comissão Europeia e 
das prioridades políticas da União.

3.  Muita coisa poderá mudar se, no segui-
mento do Tratado de Lisboa, as elei-
ções europeias forem também um ins-
trumento de escolha do presidente da 
Comissão Europeia e das prioridades 
políticas da União, replicando o que su-
cede com as eleições ao nível nacional. 

 Para esse efeito, estão a ser conside-
radas várias medidas, a principal das 
quais consiste em recomendar aos 
partidos políticos europeus, nomeada-
mente os principais (Partido Popular 
Europeu, Partido Socialista Europeu, 
Partido Liberal Europeu, Verdes), que 
apresentem os seus candidatos a pre-
sidente da Comissão, com o apoio dos 
partidos nacionais que os compõem, e 
que se comprometam a, depois, res-
peitarem os resultados eleitorais na 
proposta para o cargo e que votem em 
conformidade no Parlamento Europeu, 
uma vez que o Presidente da Comissão 
é eleito no PE, na base de uma propos-
ta do Conselho Europeu.

 Provavelmente, dado o sistema pro-
porcional vigente nas eleições eu-
ropeias, nenhum partido europeu 
-- e portanto nenhum candidato a pre-
sidente da Comissão – vai alcançar a 
maioria absoluta. Mas o mesmo suce-
de a nível nacional na maior parte dos 
Estados-membros da União, onde por 
isso se torna necessário recorrer a co-
ligações (salvo a hipótese de governos 
minoritários). Mas mesmo nessa hipó-
tese o partido ganhador sempre terá 
a vantagem de liderar as necessárias 
negociações para obter a necessária 
maioria parlamentar e obviamente 
terá nela o peso correspondente à sua 
expressão eleitoral.

4.  Está em discussão no Parlamento Eu-
ropeu – neste momento na Comissão 
de Assuntos Constitucionais – uma 
resolução dando seguimento a estas 
ideias para as eleições europeias do 
ano que vem.

 Além da recomendação de apresen-
tação de candidatos à presidência da 
Comissão, importa mencionar mais as 
seguintes ideias:
-  apresentação de um manifesto elei-

toral pelos candidatos a presidente 
da Comissão, perfilhado também 
pelos correspondentes partidos 
nacionais;

-  organização de debates a nível euro-
peu entre os diferentes candidatos;

-  participação dos candidatos em ini-
ciativas eleitorais nacionais, se pos-
sível em todos os Estados-membros;

-  informação dos partidos nacionais 
sobre a sua filiação nos partidos eu-

ropeus correspondentes;
-  transmissão de material eleitoral dos 

candidatos a presidente da Comissão 
por parte dos partidos políticos na-
cionais nos seus tempos de antena;

-  indicação nos boletins de voto dos 
partidos políticos europeus a que 
pertence cada partido nacional (sal-
vo os casos em que não há partido a 
nível europeu);

-  apresentação pelos partidos nacio-
nais de candidatos a eurodeputados 
que sejam cidadãos europeus de ou-
tra nacionalidade, quando residentes 
noutro País.

 Não vai ser uma tarefa fácil. Os primei-
ros-ministros no Conselho Europeu não 
vão aceitar ser “expropriados” do poder 
que até agora tinham de escolher livre-
mente um dos seus para presidente da 
Comissão. E haverá partidos políticos 
nacionais que vão resistir a sublinhar a 
sua integração em partidos políticos eu-
ropeus, sobretudo nos países onde haja 
uma opinião pública mais eurocética.

 Todavia, apesar das previsíveis dificul-
dades, esta é uma luta que vale a pena 
travar, a fim de valorizar as eleições 
europeias e os partidos políticos eu-
ropeus e para reforçar a democracia 
parlamentar a nível europeu. Se hou-
ver avanços no sentido proposto, as 
eleições do ano que vem podem bem 
ser as primeiras genuínas eleições 
europeias.

5.  A eleição, embora indireta, do Pre-
sidente da Comissão Europeia pelos 
eleitores não vai somente dar mais 
peso ao voto dos cidadãos europeus. 
Vai também reforçar a legitimidade 
democrática e a responsabilidade po-
lítica do Presidente da Comissão, e da 
Comissão em si mesma, perante o Par-
lamento europeu.

 Por essa via, haverá mais equilíbrio 
nas instituições europeias, contraba-
lançando o poder desproporcionado 
adquirido pelo Presidente do Conselho 
Europeu, escolhido pelos chefes de go-
verno, não somente em virtude dos po-
deres que o Tratado de Lisboa conferiu 
a essa nova instituição, mas também 
pelos poderes que assumiu durante 
crise. Importa decididamente que na 
democracia representativa dualista da 
União Europeia, o pilar democrático-
-parlamentar (Parlamento e Comis-
são) não esteja subordinado ao pilar 
representativo dos Estados-membros 
(Conselho Europeu e Conselho).
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Luís Paulo Alves
 
Fui nomeado, pelo Parlamento Europeu, 
relator para o “combate ao desemprego 
jovem” no âmbito da Comissão de Desen-
volvimento Regional, uma tarefa estimu-
lante, dado tratar-se de um dos maiores 
flagelos do mundo atual e do nosso país 
em particular. 
Deixar os jovens no limbo é terrível para 
uma geração e dramático para uma socie-
dade. Aqueles que começam as suas car-
reiras no desemprego são mais propensos 
a ter salários mais baixos e mais períodos 
de desemprego mais tarde na vida, por-
que perdem a oportunidade de adquirirem 
competências e auto-confiança nos seus 
anos de formação. E se hoje se destrói ou 
adia a possibilidade dos jovens construí-
rem um projeto de vida, também os Esta-
dos desperdiçam competências preciosas 
da geração mais qualificada de sempre. A 
Europa e sobretudo os países em maiores 
dificuldades nesta crise perdem know-
-how e ainda mais capacidade competiti-
va - de acordo com o Eurofund, em 2011, 
a perda económica resultante do afasta-
mento dos jovens do mercado de trabalho 
ascendeu a 153 mil milhões de euros. 
Em janeiro de 2013, 23 % dos jovens ati-
vos estavam desempregados, com taxas 
que variavam entre 15 % ou menos na 
Áustria, na Dinamarca, na Alemanha e nos 
Países Baixos, 40% em Portugal e mais de 
55 % na Grécia e em Espanha. Estas assi-
metrias põem em risco o próprio projeto 
europeu, pois põem em causa a coesão e a 
viabilidade de uma Europa unida na quali-

dade de vida e nas condições de trabalho. 
Já em 2011, 14 milhões de jovens entre 
os 15 e os 29 anos não estavam a estudar, 
nem a trabalhar, nem a seguir uma for-
mação (os chamados “NEETS”). E note-se 
que muitos dos jovens empregados têm 
apenas empregos informais e precários. 
A dimensão dramática do problema e as 
suas implicações presentes e futuras 
exigem um combate urgente. Sendo ne-
cessário reativar a dinâmica económica, 

como condição prévia para qualquer so-
lução de criação de emprego sustentável 
e duradouro, temos contudo que realçar 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em polí-
ticas educativas e de emprego que devem 
ser corrigidas, sendo necessário uma nova 
geração de estratégias pedagógicas mais 
apelativas, a implementação de estraté-
gias de transição para a vida ativa mais 
eficientes (com forte interligação entre o 
mundo da escola e o mundo do trabalho), 
e a elaboração de percursos profissionais 
mais seguros. 
Para tal, são essenciais políticas de qua-
lificação que promovam, efetivamente, a 
adequação – inicial e permanente – das 
qualificações e das competências às ne-
cessidades das empresas e da economia. 
Prevê-se que todos os anos 15% dos em-
pregos sejam destruídos e outros tantos 
criados. Sem uma visão global e antecipa-
dora destas mutações qualquer política 
de emprego será ineficaz.
A eficácia das políticas educativas e de 
emprego devem assentar, assim, em 3 
pontos fundamentais: uma abordagem 
prospetiva, de modo a que melhor se an-
tecipem as evoluções do mercado de tra-
balho e se conectem com a educação e a 
formação; uma maior implicação de todos 
os atores envolvidos; e uma abordagem 
Regional, onde os mecanismos de per-
cepção dos problemas e os de decisão são 
mais eficientes, e as necessidades de qua-
lificação mais percetíveis. Pensar global, 
agir local, onde a escala Regional permite 
gerir os problemas, as soluções, implicar 

os atores e monitorizar em permanência a 
evolução desta estratégia prospetiva. 
Por seu turno, a formação interna das em-
presas deve aumentar como fator de resi-
liência dos postos de trabalho dos jovens. 
A resposta dos programas de Mobilidade 
na União, mais do que nunca, é necessária. 
A ação conjugada dos Fundos Europeus, 
nomeadamente o FSE e o FEDER deve 
prioritariamente responder a este flagelo.
A Europa parece acordar para o proble-
ma. A Comissão anunciou para junho 
um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que após a “Iniciativa para 
o Emprego Jovem da UE” e sobretudo 
da “Garantia para a Juventude”, espera-
-se que venha, no alinhamento com a 
Estratégia UE2020, apresentar soluções 
que fomentem a criação de “sustainable 
jobs”, reduzam a precariedade, reforcem 
os programas de mobilidade no seio da 
UE e promovam uma maior cooperação 
inter-regional, como parte de um roteiro 
sobre o futuro da união económica e mo-
netária, mais coesa, económica, social e 
territorialmente.
Sinal de que o assunto finalmente está 
a mobilizar e a entrar definitivamente 
na agenda, é a proposta que a França e 
a Alemanha irão apresentar - um New 
Deal for Europe - dedicado a combater 
o desemprego jovem, que irá envolver o 
Banco Europeu de Investimento e o apoio 
de grandes empresas, e para o qual se-
rão alocados, de acordo com as primei-
ras informações, cerca de 60 mil milhões 
de euros. É positivo e absolutamente 
indispensável.

Elisa Ferreira
 
Em plena recessão, os Estados – em par-
ticular os mais frágeis, como é o caso de 
Portugal – exigem níveis de contribuição 
quase insuportáveis aos cidadãos que 
não conseguem escapar aos impostos. Os 
quais acrescem ao corte de salários, de 
pensões, de benefícios sociais, de serviços 
públicos básicos...
Enquanto os cidadãos desesperam, os Es-
tados membros da União Europeia (UE) 
perdem anualmente 1 bilião (1 “trillion” 
em inglês) de euros de receitas fiscais por 
via de fraude e evasão fiscal (1). Para ter-
mos uma ordem de grandeza, o montante 
perdido representa cerca de 5 vezes o PIB 
português, quase 8% do PIB da UE (oito 
vezes o orçamento comunitário), 4 vezes 
mais do que todos os países da UE gas-
tam em educação e mais do que os mes-
mos gastam em saúde; ou, ainda de outro 
modo, a dívida global dos países da UE po-
deria ser totalmente paga em menos de 
9 anos se a evasão fiscal fosse eliminada.
Os Socialistas Europeus estão há muito 
na linha da frente no combate à fraude e 
evasão fiscal, sendo que a crise atual e a 
violência que esmaga os cidadãos tornam 
a fuga fiscal uma injustiça absolutamente 
insuportável. É esperado que a presente 
sessão plenária do Parlamento Europeu 

aprove por larga maioria um relatório ela-
borado por uma deputada do Grupo Socia-
lista (Mojka Kleva) e que é de particular 
importância ao exigir à Comissão e ao 
Conselho que tomem decisões concretas 
e as implementem por forma a que a frau-
de e a evasão fiscal sejam efetivamente 
eliminadas. Definindo como objetivo que o 
montante desta perda seja reduzido para 
metade até 2020, o relatório identifica 
claramente as medidas a adotar, nomea-

damente: fim do segredo bancário; uma 
base comum para o cálculo do imposto 
sobre as sociedades (CCCTB, em inglês); 
informação transparente por parte das 
multinacionais quanto à discriminação 
da sua atividade por país (incluindo os 
paraísos fiscais); troca automática de in-
formação fiscal dentro da UE e com paí-
ses terceiros; um regime de sanções por 
envolvimento em operações de fuga ou 
recusa em cooperar, incluindo a suspen-
são ou a revogação das licenças no caso 
de entidades bancárias e perda/devolução 
de auxílios europeus e estatais no caso 
das empresas, para além, naturalmente, 
do reforço adequado das administrações 
fiscais e equipas de auditoria nacionais.
Mas todo este esforço servirá de pou-
co enquanto proliferarem à nossa volta 
inúmeros paraísos fiscais, pelo que a UE 
terá de definir critérios comuns com vista 
a constituir uma “lista negra” de paraí-
sos fiscais, bem como códigos claros de 
relacionamento com estes espaços. Até 
hoje, e pelo menos em termos de discur-
so, a UE tem liderado o debate mundial 
no combate à fraude e à evasão fiscal 
no quadro do G8, do G20, da OCDE ou da 
ONU. No entanto, e internamente, as de-
cisões em matéria fiscal continuam a ser 
reservadas a um voto por unanimidade no 
Conselho, o que tem permitido que “semi-

paraísos” (Luxemburgo, Áustria, Holanda, 
territórios sob jurisdição do Reino Unido) 
se mantivessem até hoje e, sobretudo, 
que o Conselho se tenha recusado a dar 
à Comissão Europeia um mandato claro 
para negociar externamente, nomeada-
mente com a Suíça.
No passado dia 14 de maio, os Ministros 
das Finanças da UE, reunidos em Bru-
xelas, reafirmaram, em comunicado, a 
importância deste combate, exortam 
os Estados membros a prosseguirem as 
reformas em curso (sem deixarem, to-
davia, de reafirmar o caráter não vincu-
lativo das recomendações da Comissão 
Europeia neste âmbito) e assinalam a 
necessidade de uma apropriada combi-
nação de esforços a nível nacional, da 
UE e global. Esperemos que a pressão do 
Parlamento Europeu e dos cidadãos em 
geral conduza a que na próxima reunião 
dos Chefes de Estado e de Governo, em 
22 de maio, se decida pela aceleração 
deste combate.
A imoralidade e injustiça gritantes desta 
situação já ultrapassaram todos os pata-
mares de tolerância aceitáveis em socie-
dades democráticas!
(1) Ver o relatório, encomendado pelo 
Grupo dos Socialistas e Democratas no 
Parlamento Europeu de 2012, “Closing 
the European Tax Gap”.
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A revisão da legislação europeia 
sobre dispositivos médicos

 

Reforma da Política Comum de Pescas 
dá mais um passo

 

Correia de Campos
 
Na presente revisão da legislação Euro-
peia sobre os dispositivos médicos im-
porta conciliar dois objetivos fundamen-
tais: por um lado o reforço da segurança 
dos doentes e utilizadores dos disposi-
tivos médicos, por outro, a definição de 
um quadro regulamentar que promova a 
inovação médica e a sua rápida fruição 
por parte dos doentes. 
São cerca de 500.000 o número de dis-
positivos médicos disponíveis na Europa, 
distribuídos por diferentes níveis de ris-
co, das simples luvas descartáveis aos 
mais complexos microchips para im-
plante ou pacemakers. Os dispositivos 
médicos de elevado risco têm um modo 
de ação no corpo humano fundamental-
mente diferente do dos medicamentos, 
uma vez que o efeito pretendido não é 
alcançado por meios farmacológicos, 
imunológicos ou metabólicos. O seu 
processo de desenvolvimento é tam-
bém distinto, apoiado tipicamente em 
inovação incremental, sendo o ciclo de 
vida dos dispositivos muito mais rápido 

que o dos medicamentos. Um processo 
formal de autorização de introdução no 
mercado, centralizado numa única enti-
dade europeia e inspirado naquele que é 
o processo de aprovação de novos medi-

camentos parece, por isso, inapropriado: 
não só não garantirá por si só um nível 
de segurança acrescido, como não ser-
virá para evitar escândalos como o dos 
implantes mamários PIP. 

Há pois que preservar aquilo que tem 
de positivo o presente sistema Europeu 
de avaliação de dispositivos médicos - a 
sua flexibilidade e rapidez - enquanto se 
reforça a sua segurança, monitorização 
e transparência. Será necessário asse-
gurar que o trabalho desenvolvido pelos 
organismos notificados na avaliação da 
segurança e do desempenho dos dispo-
sitivos obedece a padrões de qualidade 
mais elevados, havendo que reforçar as 
suas competências internas, a sua in-
dependência e capacidade de ação face 
aos fabricantes. Da parte das autorida-
des competentes nacionais há que exigir 
mais fortes relações de cooperação no 
quadro Europeu, a bem de uma monito-
rização do mercado mais eficaz. Final-
mente, deve-se assegurar a rastreabi-
lidade dos dispositivos médicos após a 
sua introdução no mercado, melhorar a 
transparência e os padrões de qualidade 
das investigações clínicas. 
Só desta forma se conseguirá, sem pre-
judicar o rápido acesso a dispositivos 
médicos inovadores, proteger a segu-
rança dos consumidores.

Capoulas Santos
 
Na sequência do processo decisório que 
tem vindo a decorrer sobre a Reforma 
da Política Comum de Pescas (PCP), 
os ministros das pescas dos 27 acabam 
de conceder mandato à Presidência Ir-
landesa para a negociação final com o 
Parlamento Europeu (PE) e a Comissão 
Europeia (CE). Apenas a Suécia não 
subscreveu o compromisso. Um acordo 
interinstitucional até ao fim da Presi-
dência Irlandesa, em 30 de junho, é fun-
damental para que as novas regras da 
PCP entrem em vigor a 1 de janeiro de 
2014, um ano depois da data inicialmen-
te prevista. Um acordo satisfatório está, 
contudo, ainda longe de ser alcançado. 
Em causa estão questões fundamentais 
do Regulamento Base da PCP, para ga-
rantir a sustentabilidade económica, so-
cial e ambiental da pesca europeia. 
Um dos principais problemas, a sobre-
-exploração dos mares europeus, es-
timada entre 60 e 80% acima das cap-
turas desejáveis, no Atlântico e no 
Mediterrâneo respectivamente, exige 
medidas difíceis mas necessárias. O 
acordo estabelecido no Conselho apon-
ta para o cumprimento do acordo de Na-
goya sobre a Biodiversidade, que define 
o ano 2020 como a meta para atingir ní-
veis de captura compatíveis com a sus-
tentabilidade dos recursos (“rendimen-
to máximo sustentável”). O PE defendeu 
metas mais ambiciosas mas estará, 
responsavelmente, disponível para um 
acordo próximo da posição do Conselho. 
O fim das “rejeições” (atirar borda fora 

pescado que excede as quotas ou abaixo 
das dimensões mínimas), constitui tam-
bém uma questão central da Reforma. 
O acordo no Conselho definiu um prazo 
máximo de 5 anos para que os Estados-
-membros adoptem gradualmente as 
medidas necessárias a atingir os obje-
tivos de redução máxima das rejeições. 
Também aqui o PE defende metas mais 
ambiciosas, pelo que um possível acor-
do institucional carecerá ainda de duras 
negociações. Esta é uma questão impor-
tante para Portugal, porque, sendo mui-
tas das nossas pescarias, mistas (várias 
espécies), e não obstante os valores 
ambientais deverem sempre prevalecer, 

a salvaguarda dos interesses económi-
cos e sociais não podem deixar de ser 
tidos em conta. Neste contexto, o prazo 
agora acordado no Conselho pode cons-
tituir uma boa base de trabalho para um 
compromisso satisfatório para todas as 
partes.   
Uma grande divergência persiste tam-
bém sobre um aspecto muito impor-
tante. Trata-se do alargamento das 
competências dos Conselhos Consulti-
vos, que o PE defende, e que visam uma 
participação mais ativa dos pescadores 
na definição das regras aplicáveis às 
capturas para uma pesca sustentável. O 
Conselho argumenta que são competên-

cias próprias suas, invocando normas 
do Tratado que, a confirmarem-se, di-
ficilmente permitirão um compromisso 
sobre esta matéria. Constata-se assim 
que, no essencial, os principais inte-
resses de Portugal poderão vir a ficar 
salvaguardados no final da negociação, 
tanto mais que, ao longo de uma discus-
são que decorre há vários meses, a mais 
importante ameaça que pendia sobre as 
nossas pescas, a liberalização das quo-
tas à escala europeia, que conduziria 
a curto prazo à sua concentração nas 
mãos dos armadores de maior dimensão 
já havia sido, felizmente, removida.
Ficam, porém, ainda por resolver, as duas 
questões, porventura, mais relevantes. 
O envelope financeiro nacional para o 
sector das pescas e da aquicultura, para 
o período 2014/2020 e o financiamen-
to comunitário para a modernização da 
frota portuguesa, sem aumento da sua 
capacidade, como sempre tenho vindo 
a defender, e a que a Comissão se tem 
vindo ferozmente a opor.
A primeira carece do acordo sobre o 
Quadro financeiro Plurianual cuja nego-
ciação caiu num impasse por desacordo 
entre o Conselho e o PE. A segunda está 
dependente das negociações que de-
correm sobre o Regulamento do Fundo 
Europeu para a Aquicultura, Mar e Pes-
cas, cujo processo decisório se encontra 
bem mais atrasado do que o Regula-
mento Base, sobre o qual se acabam de 
se pronunciar os ministros das pescas. 
Sobre este Regulamento do FEAMP pro-
nunciar-me-ei com detalhe em próximo 
artigo.
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Saúde sexual e reprodutiva
 Edite Estrela
 
O que se entende 
por saúde sexual e 
reprodutiva? 
De acordo com a Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS), 
no conceito de saúde reprodutiva, está 
implícito o direito de homens e mulhe-
res decidirem se, quando e com que 
frequência devem ter filhos. E também 
o direito de acesso aos métodos de re-
gulação da fertilidade da sua escolha, 
que devem ser eficazes, aceitáveis e 
a preço reduzido. E ainda o acesso a 
cuidados de saúde que permitam às 
mulheres ter uma gravidez e um par-
to sem risco “e que proporcionem aos 
casais a melhor oportunidade de terem 
uma criança feliz”. Segundo a OMS, a 
saúde sexual implica que “os serviços 
de saúde a nível sexual devam centrar-
-se no enriquecimento da vida e das re-
lações sexuais e não apenas no aconse-
lhamento e nos cuidados relacionados 
com a procriação ou as doenças sexual-

mente transmissíveis”.
As Conferências das Nações Unidas 
sobre a População e o Desenvolvimen-
to (Cairo, 1994) e sobre as Mulheres 
(Pequim, 1995) marcam uma viragem 
nos modos de conceber a sexualidade 
e a reprodução. Antes, eram encaradas 
exclusivamente numa perspetiva de 
crescimento populacional e de políticas 
demográficas. Depois, passaram a ser 
consideradas na ótica dos direitos hu-
manos. O planeamento familiar passou 
a conjugar os seguintes fatores: garan-
tia de educação sexual; disponibilidade 
de serviços de planeamento familiar; 
disponibilidade de métodos de contra-
ceção seguros e fiáveis e medidas ade-
quadas e gratuitas de regulação volun-
tária da fertilidade, em defesa da saúde 
e do bem-estar de todos os membros 
da família.
O discurso político está centrado na 
crise e no programa de austeridade. As 
pessoas, por influência e por medo, con-
formam-se com a perda de direitos para 
conservarem o emprego. Não é novidade 

que a crise está a ser usada como álibi 
para alguns governos desinvestirem nas 
políticas sociais e reduzirem os direitos 
sociais e até os direitos humanos. O que 
representa um intolerável retrocesso 
civilizacional. Tais atropelos aos funda-
mentos do projeto europeu e ao acquis 
comunitário devem ser denunciados. Na 
minha qualidade de relatora do Parla-
mento Europeu (PE) do relatório “sobre 
direitos em matéria de saúde sexual e 
reprodutiva”, vou apresentar propostas 
para que essas situações sejam preve-
nidas e corrigidas. 
Nos primeiros dias de maio, uma dele-
gação da Comissão dos direitos da mu-
lher e igualdade de género do PE esteve 
no nosso país para avaliar o impacte da 
crise e das medidas de austeridade na 
situação das mulheres. Durante dois 
dias, encontrámo-nos com membros do 
governo, deputados dos diferentes par-
tidos, presidentes da CIG e da CITE e 
várias ONG. Foi-nos dito que há mulhe-
res que não gozam a licença de mater-
nidade com receio de perderem o posto 

de trabalho. E que mulheres grávidas, 
puérperas e lactantes são despedidas 
sem qualquer subsídio suplementar. 
Tendo Portugal uma das mais baixas 
taxas de natalidade do mundo, é neces-
sário criar condições para que os portu-
gueses tenham os filhos que desejam e 
não serem penalizados quando decidem 
contribuir para o rejuvenescimento da 
população. 
No atual contexto, receio que as desi-
gualdades na saúde se acentuem e que 
os jovens (os que não emigrarem) fi-
quem também neste domínio entregues 
a si próprios, sem informação adequa-
da nem educação sexual e sem acesso 
a serviços relacionados com a saúde 
sexual e reprodutiva. Um eventual au-
mento da gravidez na adolescência, de 
casos de SIDA e de outras doenças se-
xualmente transmitidas vai ter segura-
mente mais impacte no erário público 
que continuar a investir nas políticas 
preventivas. Está provado que prevenir 
é mais eficaz e menos dispendioso que 
remediar.

Primavera Árabe – uE deve ajudar 
a recuperar bens roubados

 
Ana Gomes
 
Duraram décadas os 
regimes ditatoriais 
de Ben Ali na Tunísia, 
Muammar Qadhafi na 

Líbia e Hosni Mubarak, no Egito. Déca-
das de opressão e miséria para as popu-
lações destes países, com os direitos e 
liberdades fundamentais violados por 
Estados que desviavam milhares de mi-
lhões dos cofres públicos em proveito 
das cliques opressoras. Estes regimes 
usaram o enriquecimento ilícito, o abuso 
de poder e o branqueamento de capitais 
para fazer as fortunas das famílias que 
controlavam o Estado e dos seus servi-
dores mais fiéis.
Com a onda de revoluções no norte de 
África, a União Europeia aplicou sanções 
contra certas pessoas ou categorias de 
pessoas na Tunísia, Líbia e Egito, incluin-
do o impedimento de acesso a ativos 
financeiros por elas detidos na União 
Europeia: os antigos ditadores e seus 
acólitos tinham, e ainda têm, milhares 
de milhões investidos em propriedades, 
fundos, companhias e fundações ou es-
condidos em bancos nos países da União 
Europeia, na Suíça, nos EUA e em diver-
sas outras jurisdições por esse mundo 
fora. 
Na transição histórica que enfrentam, 
os povos dos países da nossa vizinhança 
a sul esperam agora da Europa coerên-
cia e cooperação para os ajudar a recu-

perar estes ativos, o que é tido como in-
dispensável para o restabelecimento da 
dignidade nacional e para o vingar das 
próprias revoluções democráticas. Esta 
questão tornou-se primordial para o su-
cesso das revoluções, na perspectiva 
dos povos e novas autoridades na orla 
sul do Mediterrâneo. Este é um desafio 
que definirá a parceria entre os gover-
nos de transição destes países e a União 
Europeia.  
A União Europeia tem a obrigação mo-
ral e legal de apoiar este processo de 
recuperação e tudo fazer para que este 
dinheiro volte aos cofres dos países de 
origem, a fim de beneficiar os cidadãos 
destes mesmos países. A devolução 
dos ativos terá também real importân-
cia económica e social nos países da 
Primavera Árabe: a recuperação dessa 
riqueza é necessária para estabilizar e 
fazer crescer as economias e para criar 
emprego – a prioridade em países de 
pressão demográfica crescente, eles 
próprios também confrontados com o 
impacto desastroso da crise na Europa 
que faz retrair os tradicionais fluxos 
migratórios. Acresce que um dos maio-
res desafios políticos do pós-Primavera 
Árabe decorre das exigências de justiça 
social e de transparência na administra-
ção pública para erradicar a corrupção – 
a capacidade de recuperar os bens rou-
bados é um teste à confiança popular 
na competência e idoneidade dos novos 
governantes.

Consciente disto, o Grupo dos Socialistas 
e Democratas (S&D) no Parlamento Eu-
ropeu apoiou a minha iniciativa de organi-
zar um Seminário sobre "A Recuperação 
de Bens nos Países da Primavera Árabe", 
que teve lugar em Bruxelas, em janeiro 
deste ano. Representantes dos governos 
tunisino, líbio e egípcio, e também da Suí-
ça, assim como alguns peritos europeus, 
descreveram a escassez de competên-
cias técnicas das entidades requerentes 
e a extrema complexidade de procedi-
mentos legais com que se defrontavam 
na floresta de enquadramentos jurídicos 
distintos nos países da UE e na Suíça. Era 
muito difícil identificar e depois acionar 
os mecanismos legais e políticos para a 
devolução dos bens roubados, tanto mais 
que, frequentemente, associados locais 
dos alegados proprietários árabes ori-
ginais aproveitavam-se da embrulhada 
para apresentar reclamações a parte ou 
à totalidade desses bens, ainda mais difi-
cultando a sua recuperação. Constatou-
-se que só com vontade política clara na 
União Europeia e apoio técnico especia-
lizado se facilitaria a comunicação entre 
instâncias judiciais e políticas interve-
nientes e a se promoveria a transmissão 
de capacidades às entidades represen-
tantes dos países requerentes da devo-
lução dos ativos.   
Com o apoio de Hannes Swoboda, líder do 
grupo S&D, assumi as rédeas da prepara-
ção de uma resolução do Parlamento Eu-
ropeu sobre a recuperação de bens nos 

países da primavera Árabe em transição, 
o que incluiu extensas consultas com o 
Enviado Especial para Região do Mediter-
râneo Sul da UE, Bernardino Leon. A re-
solução prevê o estabelecimento de um 
mecanismo da União Europeia que agru-
pará peritos jurídicos e financeiros espe-
cialistas na recuperação de bens, prove-
nientes de vários países, para garantir 
assistência técnica e legal às autorida-
des dos países da Primavera Árabe e fa-
cilitar os seus esforços de recuperação. 
A resolução vai ser debatida e aprovada 
esta semana, em sessão plenária do PE.
As parcerias estratégicas que a União 
Europeia pode agora estabelecer com 
estes vizinhos em transição vão ser 
decisivas para a sua influência política 
e para os seus interesses económicos, 
sociais, culturais e de segurança na re-
gião. É crucial para a credibilidade da 
Europa que os governos e instituições 
políticas europeias sejam vistos como 
atores sérios, realmente empenhados 
na devolução de bens aos espoliados 
povos da Tunísia, Egito e Líbia. No fu-
turo o mesmo poderá aplicar-se à Síria 
e a outros países. Esta é também uma 
oportunidade para demonstrar o com-
promisso europeu com o funcionamento 
do Estado de direito, o progresso demo-
crático e o desenvolvimento sustentado 
nestes países, ajudando-os a recuperar 
os bens desviados pela corrupção em 
anteriores regimes. É tempo de passar 
das palavras aos atos.


