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Após mais de três anos de discussões, e de 
mais de dois de intensas negociações, com 
os parceiros sociais, com cinco presidências 
do Conselho e com a Comissão Europeia, o 
plenário de Estrasburgo, com o aplauso da 
generalidade das organizações agrícolas 
europeias, confirmou a 20 de novembro, a 
proposta de acordo final a que eu próprio, 
enquanto Relator para os "Pagamentos Di-
retos" e o "Desenvolvimento Rural", havia 
chegado com a Presidência Lituana do Con-
selho e o Comissário da Agricultura.
Foi um longo processo que passou pela 
harmonização de posições dentro do meu 
próprio Grupo Político e pela busca de com-
promissos à volta das 4500 emendas indi-
vidualmente apresentadas pelos 766 depu-
tados do PE, até se conseguir um mandato 
negocial do Parlamento coerente com o es-
sencial das minhas propostas iniciais, que 
acabou por ser atribuído, por confortável 
maioria, na sessão de Estrasburgo de mar-
ço deste ano.
As três instituições, após dezenas de 
reuniões tripartidas, chegaram assim, 
finalmente, ao acordo possível sobre o 
novo modelo de política agrícola europeia 
para 2014/20 e sobre o respetivo quadro 
financeiro.
Não é, óbviamente, o acordo que cada um 
desejaria mas é um acordo no qual todos 
se podem rever. No caso do Parlamento, 
foram salvaguardados os três princípios 
que constituíam as minhas principais preo-
cupações: uma PAC mais verde e mais legi-
timada perante os cidadãos; uma PAC mais 
justa e equitativa entre Estados-membros 
(EM) e entre agricultores e uma PAC mais 
simples e desburocratizada.
Uma PAC mais verde, através da introdu-
ção, pela primeira vez, de uma componente 
ecológica no I Pilar, o chamado "greening", 
de cariz obrigatório , e à qual se consagrará 
30% do orçamento dos Pagamentos Dire-
tos. O critério básico para atribuição dos 
pagamentos por hectare deixará assim de 
estar definitivamente ligado à produção, 
passando a estar dependente do respeito 
pelas três medidas de "greening": pasta-
gens permanentes, diversificação de cul-
turas e zonas de interesse ecológico, ou 
medidas de impacto ambiental equivalen-
te. Contudo, para acautelar os riscos de 
abandono de atividade nalgumas regiões, 

consagrou-se a possibilidade de, até 2020, 
os Estados-membros poderem manter pa-
gamentos ligados à produção. No caso de 
Portugal, até 15% do seu envelope nacio-
nal ou, mediante justificação aceite pela 
Comissão, de um valor superior.
No II Pilar terão também de ser obrigato-
riamente consagrados a medidas ligadas 
ao ambiente e ao combate às alterações 
climáticas, um mínimo de 30% dos mon-
tantes dos envelopes nacionais.
Uma PAC mais justa, através da introdu-
ção das chamadas "convergência externa 
e interna", procurando diminuir progressi-
vamente as ainda muito grandes dispari-
dades dos valores médios dos pagamentos 
por hectare entre os Estados-membros, ou 
dos pagamentos individuais dos agriculto-
res. Com a nova reforma, nenhum Estado-
-membro receberá, em média, até 2020, 
menos do que 196€/ha.
No que à convergência interna diz res-
peito, fica consagrado o princípio de que 
nenhum agricultor deverá receber, por 
hectare, menos do que 60% da média na-
cional, devendo essa compensação ser 
obtida pela redução dos pagamentos dos 
que recebem acima dessa média, introdu-
zindo-se, contudo, um mecanismo travão, 
de acionamento voluntário pelos EM, que 
pode limitar essa redução a um máximo 
de 30%, salvaguardando assim sectores 
como, no caso português, o leite ou o to-
mate, de reduções brutais que poderiam 
pôr em causa a sua viabilidade.
Mas uma PAC mais justa, também, pela in-

trodução do conceito de "agricultor ativo" 
como critério de direito ao recebimento de 
ajudas ou a exclusão de áreas pertencen-
tes a entidades que nada têm a ver com 
a agricultura. Mas, justa ainda, através do 
chamado pagamento redistributivo, que 
permitirá pagar os primeiros 30 ha por um 
valor superior, através da corresponden-
te redução dos demais. Ou da chamada 
"degressividade", que reduzirá um mon-
tante mínimo obrigatório de 5% aos bene-
ficiários que recebem mais de 150 000€ 
anuais, redução que pode ir até 100%, se 
for essa a vontade do EM, revertendo os 
montantes destas deduções para reforço 
do orçamento do Desenvolvimento Rural, 
com financiamento comunitário a 100%. 
Haverá ainda um regime mais vantajoso 
para os pequenos agricultores e uma majo-
ração de 25% dos pagamentos diretos para 
os jovens agricultores até um limite de 90 
ha, a fixar por cada EM.
Também uma PAC mais simples e desbu-
rocratizada, retirando da obrigatoriedade 
dos controlos das medidas de "greening" 
as explorações com menos de 10 ha, que  
se estima representarem mais de 80% das 
explorações da UE, ainda que apenas ocu-
pem cerca de 10% da superfície, evitando-
-se, assim, custos administrativos elevados 
e desnecessários e afastando o risco de que 
pequenos erros sejam estatisticamente in-
terpretados como fraudes.
Não é fácil resumir em poucas palavras o 
conteúdo de mais de 1000 páginas de regu-
lamentos mas referiria ainda, para termi-

nar esta breve síntese do acordo inter-ins-
titucional a que chegámos, outros aspetos 
relevantes para Portugal, com efeitos posi-
tivos e negativos. 
Com efeito positivo, sem dúvida, a consa-
gração no acordo da proposta do PE que 
permitiu a continuação da elegibilidade do 
financiamento comunitário para novos re-
gadios, para os EM que aderiram antes de 
2004, a elevação em mais 10% da taxa de 
cofinanciamento para as regiões menos 
desenvolvidas, que representam 80% do 
nosso território, e que pode elevar o cofi-
nanciamento comunitário até 95%, ou a 
travagem da intenção da liberalização total 
dos direitos de plantação de vinha, limitan-
do o aumento da área plantada entre 0 e 
1% ao ano, a decidir pelo EM.
A nova PAC, aplicada agora pela primeira 
vez com regras comuns num território que 
vai do Ártico ao Mediterrâneo e do Atlânti-
co ao Mar Negro, concederá aos Estados-
-membros uma margem de manobra ra-
zoável já que algumas medidas poderão 
ser opcionais, para permitir uma melhor 
adequação da PAC às especificidade de 
cada território. Ganham por isso grande  
relevância, a partir de agora, as opções que 
cada governo assumir.
No caso português, para se conhecer qual 
o verdadeiro impacto da nova Reforma, vai 
ser necessário saber quais as opções do 
governo, em matérias tão delicadas como 
a criação ou não do regime simplificado 
para os pequenos agricultores ou do "pa-
gamento redistributivo". Ou, se vai optar 
por um pagamento nacional ou regional, 
e neste caso, que critérios de delimita-
ção das regiões vai definir, uma vez que 
de uma ou outra escolha dependerão os 
montantes que cada agricultor vai receber 
e a drenagem ou não de fundos de uma re-
gião para outra. Ou, que percentagem de 
dedução vai aplicar aos agricultores que 
recebem mais de 150 000 € por ano que 
pode ser fixada entre 5% e 100% de que 
dependerá um maior ou menor reforço do 
orçamento do desenvolvimento rural, ou 
ainda, entre várias opções que vai ter de 
tomar, qual a definição de "agricultor ati-
vo", que passa a ser a condição básica para 
o recebimento de ajudas.
Sobre estas questões paira um pesado si-
lêncio. Só quando ele for quebrado sabere-
mos se o compromisso final da PAC tam-
bém foi um "Happy End" para Portugal.

"Happy end" na PAC



Luís Paulo 
Alves

A União Europeia (UE) 
aprovou um novo Qua-
dro Financeiro Pluria-

nual (2014-2020) de 960 mil milhões de 
euros, lamentavelmente menos 34 mil 
milhões de euros em relação ao Quadro 
Financeiro 2007-2013. Neste contexto, 
Portugal receberá cerca de 28 mil mi-
lhões (menos 3 mil milhões de euros do 
que o quadro anterior). Por outro lado, 
os Açores terão para o próximo quadro 
1546 milhões de euros de cofinancia-
mento comunitário (mais 8 milhões de 
euros) e a Madeira contará com cerca de 
851 milhões.
Aprovámos também uma disposição 
para Estados-Membros afetados ou 
ameaçados por graves dificuldades de 
estabilidade financeira, ao abrigo da 
qual Portugal vai beneficiar, até ao final 
de 2015, do aumento da taxa máxima 
de cofinanciamento comunitário de 85% 
para 95%. Esta regra, de que fui propo-
nente, será aplicável a todos os fundos.

Foram igualmente aprovadas no Parla-
mento Europeu as disposições comuns 
à aplicação dos fundos europeus: Fundo 
da Coesão (FC), Fundo Europeu do De-
senvolvimento Regional (FEDER), Fundo 
Social Europeu (FSE), Fundo Europeu 
de Apoio à Agricultura e ao Desenvolvi-
mento Rural (FEADER) e Fundo Europeu 
de Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP). Essas disposições propõem 
uma abordagem a vários níveis, de modo 
a assegurar uma ação coerente e coor-
denada entre a UE e todos os outros ní-
veis de governação. A partir da definição 
de um Quadro Estratégico Comum, se-
rão estabelecidos Contratos de Parceria 
entre a UE, os Estados-membros e as 
Regiões e criados os Programas Opera-
cionais, numa lógica de aplicação con-
junta dos vários fundos europeus, dirigi-
dos a uma abordagem integrada ao nível 
territorial, que permita, no seu conjunto, 
responder às necessidades específicas 
de cada região.
No quadro atual de escassez de meios fi-
nanceiros, públicos e privados, e de fra-
ca disponibilidade da banca para o finan-

ciamento, estes fundos constituirão em 
muitas regiões praticamente os únicos 
meios disponíveis para o investimento, 
necessários para promover o crescimen-
to e o emprego, essenciais para a saída 
da crise.
Por outro lado, são absolutamente indis-
pensáveis para aumentar a convergên-
cia interna na UE, onde radicam muitos 
dos nossos mais profundos problemas, 
com a existência de desequilíbrios com-
petitivos, principais responsáveis pela 
formação contínua dos défices externos 
que conduzem ao endividamento.
Os fundos europeus serão assim con-
centrados em torno de um conjunto de 
prioridades, para maximizar o impacto 
dos investimentos em áreas fundamen-
tais como são: a competitividade das 
PME; o emprego e apoio à mobilidade la-
boral; a investigação e a inovação; a edu-
cação, competências e aprendizagem ao 
longo da vida; a eficiência energética e 
as energias renováveis ou a inclusão so-
cial e o combate à pobreza. Tivemos que 
lutar muito no Parlamento Europeu para 
que esses objectivos não fossem defini-

tivamente comprometidos.
É importante ressalvar aqui a nossa 
forte oposição às condicionalidades ma-
croeconómicas impostas. Em resumo, 
esta medida condicionará o uso dos fun-
dos europeus ao cumprimento das re-
gras europeias em matéria de governa-
ção económica, podendo a sua atribuição 
ser suspensa, duplicando apenas para 
alguns Estados (os que deles mais pre-
cisam) a sanção que já está consagrada 
para todos os Estados no Six Pack e que 
pode atingir 1% do PIB.
É também inaceitável poderem ser re-
tirados fundos e capacidade de inves-
timento a uma região por o respectivo 
Estado Membro não ter cumprido com 
determinadas obrigações macroeconó-
micas ou financeiras.
Finalmente, esta é uma medida que as-
socia um fator de risco adicional aos 
próprios investidores, perfeitamente de-
sadequado, penalizando a capacidade de 
investimento quando e onde este é pre-
cisamente mais necessário.
Esta matéria é porventura o ponto mais 
negativo da nova programação.
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Fundos europeus essenciais com 
condicionalidades inaceitáveis

Quem os controla?
elisa Ferreira

As queixas sobre a ale-
gada inflexibilidade do 
Tribunal Constitucio-

nal português soam cada vez mais a um 
imenso bode expiatório para o clamoro-
so falhanço do programa de austeridade 
que, desde 2011, foi imposto a Portugal. 
Ninguém, nem no País nem na Europa, 
ousa hoje negar que o governo português 
foi o mais obediente – e no início até en-
tusiasta – seguidor da receita da Troika 
para alegadamente curar a economia 
nacional de todos os seus males estru-
turais e conjunturais.
Ao aproximar-se o fim do programa, será 
bom fazer balanços e tomá-los em de-
vida conta na fase negocial que se se-
gue; é que, quando um país segue à ris-
ca – como nós seguimos – uma receita 
imposta, a avaliação final sobre as suas 
consequências recai sobre quem lhe deu 
cumprimento (sobretudo por cumplici-
dade político-ideológica) mas necessa-
riamente também sobre quem a produ-
ziu e impôs.
Deixemos de lado as avaliações quali-
tativas sobre aquela que era, afinal, a 
justificação fundamental do sacrifício – 
o robustecimento das bases de compe-
titividade da economia nacional –  para 
sumariamente olharmos para a crueza 

dos números, comparando as previsões 
da Troika em 2011 com a dura realidade. 
A Troika previa que, se cumpríssemos a 
medicação, a riqueza nacional se redu-
ziria em 1,8% em 2012 mas que come-
çaríamos a crescer a 1,1% em 2013; na 
prática, regredimos 3,2% no ano passa-
do e continuámos a regredir 1,8% neste 
(perdendo 6,7% da riqueza nacional em 
3 anos). A Troika previa um aumento do 
desemprego para 13% em 2012 e 13,7% 
em 2013; na prática, o desemprego re-
gistado ultrapassa hoje os 17%, sem 
contar com os que emigraram ou dei-
xaram de se inscrever. Em termos das 
variáveis centrais do programa, défice e 
dívida, o défice previsto era de 4,5% do 
PIB para 2012 e de 3,2% em 2013 (na 
realidade atingiu 6,4% e 5,9%, respetiva-
mente); quanto à dívida, previa-se que, 
em 2012, ela atingisse 107,4% do PIB 
e 112,1% em 2013 (na realidade atin-
giu 124,1% e 127,8%, respetivamente). 
Sem esquecer que, entretanto, vende-
mos partes significativas do património 
nacional, destruímos a confiança dos ci-
dadãos no Estado e perdemos os jovens 
mais qualificados...
Há duas perguntas que têm de ser inevi-
tavelmente feitas. Quem responde pelos 
insucessos desta receita (tecnicamente 
errada como foi denunciado por alguns 
de nós desde o princípio)? Quem con-

trola e perante quem prestam contas 
os altos funcionários que constituem a 
Troika?
A Comissão Económica e Monetária 
(ECON) do Parlamento Europeu tem vin-
do a colocar estas questões, por pres-
são dos socialistas, desde que a econo-
mia e a sociedade gregas começaram a 
evidenciar os resultados da sua Troika 
(chegamos mesmo a constituir uma 
troika "alternativa" e a deslocar-nos à 
Grécia em março de 2012). Talvez possa 
estranhar-se, mas resposta é coisa que 
não há; claro que a Comissão Europeia 
está no centro do sistema, mas mesmo 
esta instituição resguarda-se cautelo-
samente no confortável triunvirato que 
forma com o BCE (que se coloca numa 
posição de assessoria "técnica") e o FMI 
(uma instituição multinacional que res-
ponde aos seus stakeholders mundiais 
ao mesmo tempo que reconhece uma 
total inexperiência em uniões monetá-
rias sem união política). Esta lamentá-
vel situação de facto foi-nos claramente 
confirmada quando, em Maio de 2013, 
a Troika cipriota foi chamada ao ECON. 
Mas, perguntar-se-á, e a quem respon-
de a dita Comissão? Ao Parlamento Eu-
ropeu, tal como preveem os Tratados? 
Neste caso das Troikas, e segundo uma 
resposta dada por Olli Rehn, a Comissão 
responde ao Eurogrupo; mais concreta-

mente, a uma unidade "informal" que 
reúne, segundo o site do Eurogrupo, os 
ministros das finanças da Zona Euro e é 
atualmente presidida pelo ministro das 
Finanças holandês, Jeroen Dijsselbloem; 
por sua vez, este reconheceu, também 
numa audiência no Parlamento Europeu 
no passado dia 5 de setembro, que "era 
ele o responsável" institucionalmente 
falando, mas não foi capaz de avançar 
qualquer ideia sobre o tipo de controlo 
que exerce sobre o trabalho dos "seus" 
representantes.
Podem os cidadãos europeus sofrer o 
que estão a sofrer, podem países fi-
car sujeitos durante anos a uma situa-
ção tutelar dentro da União Europeia 
– autoproclamada como um paradigma 
mundial dos direitos e liberdades da de-
mocracia – sem que se saiba com total 
exatidão qual é o regime de controlo e 
responsabilização destes agentes? Sob 
a pressão de Socialistas e Verdes, o 
ECON aceitou iniciar a elaboração de um 
relatório-inquérito às Troikas, preten-
dendo-se que o mesmo seja terminado 
antes do fim do presente mandato. Seja 
qual for o seu resultado, importará deci-
sivamente que a dramática experiência 
deste período pouco brilhante da história 
europeia não fique sem um registo e um 
apuramento de responsabilidades para 
memória futura...



Ana Gomes

O acordo nuclear alcan-
çado entre o Irão e os 
P5+1 (os cinco mem-
bros permanentes do 

Conselho de Segurança da ONU e a União 
Europeia) é histórico e abre uma oportu-
nidade que o mundo não pode desperdi-
çar. Embora ainda temporário e embora 
não trave totalmente as atividades de en-
riquecimento de urânio no Irão (permiti-
das para uso civil, nos termos do Tratado 
de Não -Proliferação, de que o Irão é Par-
te), o acordo desacelera de forma subs-
tancial o desenvolvimento da tecnologia 
que possibilitaria a construção da arma 
nuclear em poucos meses. 
As sanções impostas ao Irão tiveram im-
pacto: em troca da suspensão de algumas, 
Teerão aceita o controlo internacional do 
seu programa nuclear e esvazia, assim, 
a retórica belicista que tem pontuado 
as relações do Irão com o Ocidente. E o 
momento é crucial, já que havia indícios 
de que o Irão estaria a meses de conse-
guir fabricar uma bomba nuclear. Mais, o 

acordo de 24 de novembro tem a virtude 
de esvaziar, ao mesmo tempo, parte da 
corrida armamentista que os estados 
vizinhos alimentavam na expectativa de 
um Irão nuclear. Para este desfecho foi 
também sem dúvida decisiva a nova li-
derança iraniana: o Presidente Hassan 
Rouhani foi eleito contra os radicais para 
restabelecer relações com o Ocidente e 
o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Zarif, mostrou ter toda a experiência e 
sabedoria de um hábil negociador. 
É irónico que Telavive se ponha à margem 
do acordo e o condene como um "erro his-
tórico", nas palavras do primeiro-ministro 
Benjamin Netanyahu. Este acordo com o 
Irão não é um erro histórico. É, sim, uma 
oportunidade histórica que pode mudar o 
Médio Oriente e pô-lo no caminho da reso-
lução dos conflitos e da segurança. Este 
acordo prova, aliás, que a política de dis-
tanciamento e alienação que o Ocidente 
e, acima de tudo, Washington - acicatado 
pelo tradicional lóbi judaico da AIPAC, 
mas não pelo lobby das novas gerações 
judaicas americanas representadas no 
"JStreet" - imprimiu à sua relação com 

Teerão desde a crise dos reféns america-
nos em 1979 só exacerbou a ameaça que 
o Irão possa ter representado para a re-
gião e para o mundo. 
Os receios de Israel e da Arábia Saudita, 
em dueto improvável (ou não), radicam 
numa visão egocêntrica e míope do equi-
líbrio geoestratégico no Médio Oriente. 
Tanto o Estado de Israel como a monar-
quia mais importante do Golfo receiam a 
amplificação da influência iraniana (e xii-
ta) na região. Ora, o Irão sempre foi uma 
potência determinante regionalmente, de 
uma maneira ou de outra: no Iraque, no 
Líbano, na guerra em curso na Síria... Por 
muito que Telavive e Riade queiram negar 
a influência da civilização persa na re-
gião, ela faz-se sentir: o desafio é trazê-
-la para providenciar segurança, em vez 
de desestabilizar... 
Ela faz-se sentir, de resto, para além do 
Médio Oriente: o Irão tem fronteiras a les-
te com o Afeganistão e com o Paquistão. 
Que é, como quem diz, tem também legiti-
mas preocupações com o que dessas ban-
das vem - desde logo o tráfico de droga, e 
o que possa vir em resultado da retirada 

americana. O envolvimento do Irão com os 
países da região, em primeiro lugar, mas 
também com potências internacionais é 
desejável. Dele depende também a reso-
lução da crise na Síria, dele pode depen-
der a facilitação do processo de paz entre 
Israel e a Palestina (recorde-se o papel 
do Hezbollah e do Hamas, apoiados por 
Teerão) e pode ser decisão para o objeti-
vo global de assegurar a não proliferação 
nuclear. Para além de ser absolutamente 
crucial para o povo iraniano, que é, desde 
há muito, a principal vítima de um regime 
virado sobre si mesmo e assim causador 
do isolamento e das sanções internacio-
nais impostas ao país. 
Israel e Arábia Saudita deverão, por isso, 
ser levados a compreender que é do seu 
interesse apoiar os esforços dos P5+1 na 
construção de um acordo permanente, 
na base do agora alcançado. Só fazendo 
parte da solução, conseguirão assegurar 
que as suas legítimas preocupações com 
o futuro do programa nuclear iraniano se-
jam tidas em conta nas mudanças que o 
acordo opera na realidade política do Mé-
dio Oriente.
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Fartura que asfixia
António Correia 
de Campos

Por que razão alguns 
países da Zona Euro têm 
excedentes na balança 

de pagamentos e outros têm défices? Serão 
uns diligentes e os outros preguiçosos? Será 
desejável e possível que os segundos pos-
sam seguir o exemplo dos primeiros, numa 
Zona Euro com um mercado único, interno, 
altamente desenvolvido? Por que razão uns 
progrediram no produto e outros estão a 
regredir? 
Vamos por partes. Os excedentes de uns e 
os défices de outros refletem os seus des-
níveis de produtividade. E esta depende de 
muitos fatores: matérias primas e recursos 
naturais, infraestruturas, níveis e orientação 
da educação, hábitos de trabalho, cultura e 
religião, qualidade da formação profissional, 
qualidade dos gestores, da administração 
pública e da governação, celeridade e credi-
bilidade da justiça, transparência do proces-
so político, corrupção. Quando se construiu 
o mercado único europeu, sabia-se que aba-
tendo barreiras alfandegárias e reduzindo 
custos unitários de transportes, os países 
há mais tempo industrializados, também 
com populações mais escolarizadas e mais 
bem formadas, detendo melhores infraes-
truturas, criariam uma pesada desvanta-
gem aos que não tinham ainda alcançado 
esses padrões. Se a moeda fosse a mesma 

em todos eles, o seu valor seria baixo para os 
primeiros e alto para os segundos o que pro-
vocaria duas espirais de sinal contrário: os 
mais afluentes exportariam mais do que se 
tivessem moeda própria e os menos afluen-
tes, graças a uma moeda comum forte, 
acabariam por importar mais. Os primeiros 
ganhariam cada vez mais no que vendiam e 
no dinheiro que emprestavam e os segun-
dos estagnariam nas exportações dentro da 
Zona Euro e endividar-se-iam irremediavel-
mente. O que aconteceu.
A correção ex-ante destes desequilíbrios foi 
tentada pelos fundos de desenvolvimento 
regional (FEDER), de formação profissional 
para a empregabilidade (FSE) e de fundos 
para as infraestruturas (Fundos de Coe-
são). O atraso tecnológico na agricultura e 
pescas seria colmatado a longo prazo com 
a modernização dos processos de cultura e 
transformação. O mercado financeiro seria 
regulado de forma subtil e distante pelos 
bancos centrais e por um banco central eu-
ropeu, sem intervenção de maior, dada a ge-
ral respeitabilidade de que gozava. Infeliz-
mente o desnível de produtividade era maior 
que o estimado e as soluções revelaram-se 
menos eficazes do que se julgava.
O que aconteceu foi a perversão destes 
mecanismos: os países recipiendos nem 
sempre gastaram bem os fundos que rece-
beram; o crédito inter--bancário nacional e 
estrangeiro muito facilitado incitou ao so-
bre-consumo, sobretudo de bens de impor-

tação e turismo no exterior; as forças sociais 
internas pressionaram subidas salariais e 
de pensões e menor penosidade laboral. As 
administrações públicas, a governação, os 
sectores sociais, educativos e de saúde de-
moraram a modernizar-se, a justiça perma-
neceu morosa, dispendiosa, e inefectiva. Um 
deslise pouco percetível para crescimentos 
cada vez mais lentos, défices persistentes, 
dívida pública a crescer foi subitamente 
acelerado pela crise financeira de 2008. O 
alarme decretou o recurso de toda a água, 
sem restrições, para apagar o incêndio. O 
gasto público para afogar o crash bancário 
cresceu desmesuradamente ao ponto do 
alarme. Quando este soa, os bancos foram 
salvos, mas alguns países arruinaram-se. A 
rudeza e concentração da receita impediu-
-os de recuperar forças. Perderam-se quase 
cinco anos a perceber a crise, lançaram-
-se boias de salvação aos mais fracos, tão 
pesadas, que com dificuldade conseguem 
ser manobradas e salvar os náufragos. Ao 
desconhecimento das causas associou-se a 
culpabilização fácil e a falácia ecológica. Os 
países do Sul, com muito sol e boa comida 
seriam cigarras, os do Norte as formigas 
que iriam salvar os primeiros. Manobras de 
salvamento interesseiras que permitem aos 
segundos ganhar no risco artificialmente 
baixo dos seus empréstimos e artificial-
mente elevados dos recursos que mutuam. 
Beneficiam de uma moeda de valor anor-
malmente baixo para as suas exportações, 

esticando a corda que asfixia os outros, 
mas sempre sem os matar nem os deixar 
cortar a corda. Com mão de obra barata, 
saudável e bem treinada, vinda continua-
mente do Leste, pagam meia dúzia de euros 
à hora, recusam salário mínimo e congelam 
durante sete anos os salários na indústria. 
Aos apelos para subir salários e aumentar o 
consumo interno respondem que pode daí vir 
uma inflação incontrolável. Até ao ponto de 
as suas exportações para Sul terem baixado 
muito e a sua economia começar a sofrer o 
contágio da depressão. A arrogância inicial 
da Alemanha, Finlândia, Suécia, Países Bai-
xos e até da Áustria, seguros dos seus exce-
dentes, está a dar lugar à paragem do cres-
cimento. A preocupação alastrou aos que se 
julgavam a coberto de crises. É a Comissão 
que agora reconhece os erros de diagnóstico 
e de terapêutica. 
Começa a sentir-se nos grandes países 
terceiros que a rigidez teutónica está a pa-
ralisar a economia mundial e a gerar uma 
espiral deflacionista global. Os mecanismos 
sem travão registam uma ultrapassagem 
dos 6% de superávit de balança de transa-
ções, atingindo um pouco mais de 7%. Soam 
campainhas de alarme. Bruxelas (Ollie 
Rehn) enche-se de coragem para lançar um 
procedimento de "superávit excessivo", peri-
goso para a economia mundial.
O orgulho teutónico reacende-se, reclama 
e Barroso desfaz-se em desculpas. Fim do 
primeiro ato.

Acordo nuclear com o irão é oportunidade 
a não desperdiçar



FICHA
TÉCNICA

Edição Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu www.delegptpse.eu

Layout e Paginação Gabinete de Comunicação do PS   Periodicidade Mensal   Tel. 00 322 2842133   Email s-d.delegationPT@europarl.europa.eu

Violência doméstica
edite estrela

Considera-se violência 
doméstica “qualquer ato, 
conduta ou omissão que 
sirva para infligir, reite-

radamente e com intensidade, sofrimentos 
físicos, sexuais, mentais ou económicos, de 
modo direto ou indireto (por meio de amea-
ças, enganos, coação ou qualquer outro 
meio) a qualquer pessoa que habite no mes-
mo agregado doméstico privado (pessoas – 
crianças, jovens, mulheres adultas, homens 
adultos ou idosos – a viver em alojamento 
comum) ou que, não habitando no mesmo 
agregado doméstico privado que o agente 
da violência, seja cônjuge ou companheiro 
marital ou ex-cônjuge ou ex-companheiro 
marital” (in Violência e vítimas de crimes). A 
violência doméstica abrange múltiplas for-
mas: física, psíquica e sexual.
As medidas de austeridade têm contribuí-
do para o aumento da violência doméstica, 
designadamente em relação às pessoas ido-

sas, no entanto, as mulheres e as crianças 
continuam a ser as principais vítimas. Este 
ano, até ao dia 25 de novembro, Dia interna-
cional para a eliminação da violência contra 
as mulheres, já tinham morrido trinta e três 
mulheres.
 A violência doméstica não é um fenómeno 
novo. Ao longo de séculos, as crenças e os 
estereótipos “desculparam” a violência con-
tra as mulheres. “Entre marido e mulher 
não metas a colher”, dizia-se. A visibilidade 
que o tema tem vindo a adquirir, associada 
à redefinição dos papéis de género e a uma 
nova consciência de cidadania, obrigou os 
poderes públicos a quebrar o silêncio e a 
adotar políticas de prevenção e combate ao 
flagelo. Em Portugal, a violência doméstica 
é crime público desde 2000. O que significa 
que não apenas a vítima, mas qualquer pes-
soa (familiar, amiga ou vizinha), pode e deve 
denunciar o crime às autoridades competen-
tes (GNR, PSP, PJ). Infelizmente, apesar da 
maior atenção das autoridades e da socie-
dade, persiste ainda uma grande tolerância 

social em relação à violência conjugal.
Os especialistas apontam como causas 
próximas da violência: situações de stress 
(desemprego, problemas financeiros, gravi-
dez…); baixa autoestima; depressão; alcoo-
lismo ou toxicodependência; experiências in-
fantis de agressão ou de violência parental; 
personalidade sádica; perturbações mentais 
ou físicas. Mas muitos agressores são con-
siderados pela sociedade cidadãos exempla-
res, profissionais responsáveis, vizinhos soli-
dários, pais dedicados e bons companheiros. 
A violência doméstica é um fenómeno trans-
versal, que afeta mulheres de todas as ida-
des, de todas as profissões e de todos os 
níveis socioculturais em todo o mundo. Há 
mulheres que são maltratadas durante anos 
e anos, algumas, toda a vida.
O que explica que uma mulher permaneça 
numa relação violenta? Há várias razões, 
muitas vezes, cumulativas: medo de prejudi-
car ou perder os filhos; ausência de recursos 
económicos; crença de que o agressor vai 
mudar; sentimento de culpa; falta de apoio 

da família; vergonha dos amigos e familia-
res. As crianças são também vítimas, ainda 
que indiretas, da violência. Ao presenciarem 
a violência entre os pais, os filhos não só são 
sujeitos a um grande sofrimento emocional 
mas também interiorizam que a violência é 
natural na vida familiar e poderão, na idade 
adulta, reproduzir o modelo. A violência con-
tra as mulheres e crianças representa uma 
grave violação dos direitos humanos e foi 
considerada o maior crime contra a Humani-
dade, registando mais vítimas que qualquer 
guerra mundial.
A violência doméstica é apenas uma forma 
de violência contra as mulheres. Em todo o 
mundo, há mulheres que são maltratadas 
porque são mulheres. A jovem paquistane-
sa Malala, que se tornou um símbolo da luta 
pelos direitos das mulheres e a quem o Par-
lamento Europeu atribuiu o Prémio Sakha-
rov 2013, foi brutalmente atacada pelos 
talibãs por ter defendido o direito e o acesso 
generalizado das crianças do sexo feminino 
à educação.
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Comércio internacional e direitos laborais - uma 
parelha necessária e virtuosa

Vital Moreira

Além de contribuir para 
o desenvolvimento eco-
nómico, o comércio inter-
nacional tem um enorme 

potencial para promover o desenvolvimento 
sustentável, que compreende nomeada-
mente os direitos laborais. A União Europeia, 
enquanto maior economia mundial e maior 
ator na cena do comércio internacional e do 
investimento estrangeiro, tem uma respon-
sabilidade especial em fazer valer os direitos 
fundamentais dos trabalhadores (DFT) nas 
suas relações comerciais externas. 
A introdução de normas sobre direitos labo-
rais nos acordos bilaterais de comércio da UE 
é recente, tendo começado em 2008 com o 
acordo de parceria económica com os países 
das Caraíbas (Cariforum). No entanto, desde 
há muito que o Parlamento Europeu vinha a 
exigir normas sobre direitos dos trabalhado-
res nos acordos comerciais da União. Logo 
em 1994, o Parlamento Europeu (PE) pediu 
a introdução de uma “cláusula social” no sis-
tema unilateral e multilateral de comércio da 
União e em 2003 voltou a exigir a inclusão de 
uma obrigação de proteção dos direitos labo-
rais (labour standards) nas relações comer-
ciais da União. 
Atualmente, os acordos de comércio da UE 
incluem além de uma cláusula de direitos 
humanos (tal como todos os acordos inter-
nacionais), também um capítulo de “desen-

volvimento sustentável”, com requisitos de 
respeito por normas laborais e ambientais 
(a título de exemplo, é o caso dos acordos de 
comércio com a Coreia, com a Colômbia e o 
Peru, com a América Central, bem como nos 
acordos recém concluídos com Singapura e 
o Canadá). A ideia da dimensão social e am-
biental dos acordos de comércio externo da 
UE foi impulsionada pela comunicação da Co-
missão "Global Europe" de 2006 e é hoje uma 
obrigação constitucional, visto que o Tratado 
de Lisboa dispõe que a política de comércio 
internacional compartilha dos princípios e 
objetivos gerais da ação externa da União es-
tabelecidos no artigo 21° do Tratado da União 
Europeia, onde se incluem os direitos huma-
nos e o desenvolvimento sustentável. Assim, 
as cláusulas laborais nos instrumentos prefe-
renciais de comércio internacional, incluindo 
os acordos de liberalização comercial, vieram 
para ficar, o que não significa que não possam 
sofrer alterações e aperfeiçoamentos. 
O tratado de comércio com a Coreia do Sul de 
2010 é o primeiro tratado de nova geração de 
acordos de comércio livre com um capítulo 
de "desenvolvimento sustentável", cujo pilar 
laboral inclui as normas fundamentais do tra-
balho (core labour standards - CLS) da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT). Há 
duas obrigações explícitas relativamente aos 
direitos dos trabalhadores: (i) respeitar os 
CLS na legislação interna, impondo implici-
tamente a ratificação das referidas conven-
ções; (ii) efetiva aplicação da legislação in-

terna sobre esses direitos dos trabalhadores, 
com proibição de derrogações ou omissões de 
efetivação a fim de reforçar posições no cam-
po do comércio externo. 
O cumprimento das obrigações do acordo 
será objeto de uma monitorização recíproca 
que inclui um comité de representação da 
“sociedade civil”, com representação nomea-
damente das organizações patronais e sin-
dicais. Quanto às garantias de cumprimento 
das referidas obrigações (enforcement), as 
questões laborais estão fora do âmbito do 
mecanismo de solução de litígios comerciais, 
pelo que restam as formas de consulta entre 
as Partes e o recurso a um comité de peritos 
independentes que investiga os litígios e emi-
te recomendações. A Parte destinatária das 
recomendações tem a obrigação de as seguir 
e apresentar um “plano de ação” para o efei-
to. Todavia, a solução final depende sempre 
de um entendimento entre as Partes, não 
havendo nenhum tipo de sanção financeira ou 
comercial.
No caso da Colômbia e do Peru, o acordo tam-
bém inclui um capítulo de "desenvolvimento 
sustentável" forte. Não obstante, devido aos 
abusos flagrantes dos direitos humanos nes-
tes países, o PE condicionou a sua aprovação 
do acordo à prévia apresentação por aqueles 
países de um "roteiro transparente e vincu-
lativo sobre direitos humanos, ambientais 
e laborais". Esta foi uma iniciativa sem pre-
cedentes que consubstancia uma garantia 
adicional de efetivação antecipada das cláu-

sulas laborais nos acordos comerciais da UE, 
que pode ser novamente usada no futuro em 
situações semelhantes. 
O "modelo UE" de direitos laborais nos recen-
tes acordos de comércio (Coreia do Sul, Co-
lômbia e Peru) - que passa pela combinação 
de uma cláusula de direitos humanos como 
"elemento essencial" dos acordos comer-
ciais e de um capítulo de desenvolvimento 
sustentável - aproximou-se do modelo norte-
-americano de cláusula laboral vinculativa. 
Contudo, apesar do progresso importante 
da cláusula laboral nos acordos de comércio 
da União, o modelo europeu pode e deve ser 
reforçado, sobretudo quanto ao âmbito dos 
direitos laborais cobertos e quanto aos meca-
nismos de enforcement. Há que acrescentar 
um mecanismo sancionatório suficientemen-
te dissuasório. 
Concluindo, as cláusulas laborais obriga-
ram muitos países a ratificar e a aplicar as 
convenções da OIT relativas aos CLS, con-
tribuindo assim significativamente para a vi-
sibilidade e o reforço da "constituição inter-
nacional do trabalho". O PE tem contribuído 
e continuará a contribuir ativamente para 
que a política de comércio internacional da 
União seja cada vez mais parte da solução 
no reconhecimento e garantia dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores, tornan-
do uma "parelha improvável" numa pare-
lha necessária e virtuosa entre comércio 
internacional e direitos fundamentais dos 
trabalhadores.


