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Deslocaram-se esta 
semana à Africa do 
Sul representantes de 
todo o mundo para as 

cerimónias fúnebres de Nelson Mande-
la, líder de uma cepa que escasseia en-
tre os que hoje se arvoram em líderes. 
Todos se curvaram diante da memória 
e do legado inexcedível de um dos mais 
corajosos, persistentes e coerentes de-
fensores dos direitos humanos, que não 
desistiu de combater a injustiça e de lutar 
contra a opressão do seu povo. Diante de 
um homem que, libertando o seu país da 
infâmia que era o regime do apartheid, li-
bertou de facto o Mundo inteiro. Curvam-
-se, em nome da Humanidade, diante dos 
restos mortais de um mortal que provou 
ser possível mudar o mundo, efetivamen-
te transformando o Mundo.
Durante décadas perseguiram-no, prende-
ram-no, torturaram-no, encarceraram-no. 
Afastaram-no da família, amigos e cama-
radas durante 27 anos. Mas nunca con-
seguiram vergá-lo na dignidade pessoal, 
nem quebrar-lhe a determinação política: 
Nelson Mandela não hesitou recorrer às 
armas quando a solução política estava 
completamente bloqueada, não hesitou 
em organizar a luta armada do seu povo 
através do seu partido, o ANC, contra a de-
sumanidade do regime do apartheid, que 
era a violência brutal e obscena instituída. 
Mandela tornar-se-ia por isso mesmo, 
mais tarde, no líder que reunia autorida-
de moral, política e visão estratégica para 
negociar o fim do apartheid, quando nego-
ciar foi possível. Nas suas mãos estava a 
transição pacífica para um futuro demo-
crático na África do Sul. Na sua cabeça, 
na sua boca e no seu coração estavam a 
magnanimidade, a reconciliação e o per-
dão de que só os justos e sofredores são 
capazes de sentir, propor e advogar. Como 
observou uma filha de Mandela já depois 
da sua morte, ele não cuidava apenas de 
libertar os homens da prisão do apartheid: 
cuidava da libertação espiritual das grilhe-
tas do ódio e da humilhação que semeiam 
conflito e guerra.
O respeito e a admiração que todo o mun-
do hoje presta a Mandela não refletem o 

que a História regista: é indigno assumir, 
hipocritamente, que Mandela foi sempre 
tido por incontornável combatente da li-
berdade. Não: Mandela foi rosto da insur-
reição popular, de uma justa luta armada 
contra o regime odioso do apartheid – um 
"crime" que muitos então clamavam ser 
"terrorismo"! Muitos dos que hoje se cur-
vam em sua homenagem, tentam apagar 
das suas memórias e das dos seus herdei-
ros as atas oficiais infames do tempo em 
que o tratavam como "terrorista". 
Em 1987, 1988 e 1989, anos em que na 
Africa do Sul já se negociava a libertação 
de Nelson Mandela - que iria ocorrer em 
1990 - Portugal foi dos três únicos países 
que votou contra resoluções nas Nações 
Unidas que pediam a libertação de Nelson 
Mandela ou que exigiam a libertação de 
crianças presas pelo regime do apartheid. 
A tríade desonrosa tinha à cabeça os Es-
tados Unidos, dos Presidentes Reagan e 
Bush pai, e o Reino Unido, da Sra. Thatcher, 
renitentes em vergar ao movimento global 
pelos direitos humanos que o fim da Guer-
ra Fria implicava consolidar nas regras da 
ordem internacional. Ao Governo do então 
Primeiro-ministro Cavaco Silva, o que im-
portava era alinhar com os "fortes" - aí ra-
dicam os genes da subserviência da gover-
nação "alemã" da presente troika Portas/
Coelho/Silva.
Seguindo o exemplo de Mandela, perdoa-
remos. Mas não esquecemos. Eu não es-

queço e por isso não calo as vergonhas por 
que passaram os diplomatas portugueses 
na ONU, nessa altura, submetidos à polí-
tica externa parola, míope e servil do go-
verno Cavaco Silva. Uns querem esquecer, 
precisam de esquecer: hoje, como ontem, 
invocam a desculpa de que Portugal não 
podia apoiar a luta armada, que incendia-
va o sul de África, insuflava guerras em 
Angola e Moçambique, punha em causa 
as comunidades portuguesas na região! 
Como se não fosse o regime do apartheid 
que instrumentalizava UNITA, RENAMO e 
quejandos e ativamente instigava as guer-
ras civis em Angola e Moçambique! Como 
se Portugal virginal não tivesse estômago 
(e o mais  que é preciso) para guerras jus-
tas! Como se os portugueses - incluindo os 
ministros do PM Cavaco Silva - tivessem 
sido contra a justa luta armada pela liber-
tação de...Timor-Leste!
Tal como então incentivavam os portugue-
ses a pensar que os interesses nacionais 
e das comunidades lusas em África pas-
savam ao lado da tragédia do apartheid, 
também hoje lhes convém que Portugal 
passe por cima das perversões de poderes 
cleptocráticos em Angola ou Moçambique. 
Dizem que é para proteger os expatriados 
e as empresas portuguesas. Mas calar, fe-
char os olhos - como quiseram fechar so-
bre o apartheid - abre a porta a perigosas 
retaliações contra Portugal e os portu-
gueses. No mundo globalizado e interde-

pendente que Mandela ajudou a transfor-
mar e onde cada vez há mais meios para 
expor e combater corruptos e ditadores, 
não abundam Mandelas apaziguadores...
Enfim, homenagear hoje um homem que 
inspirou o mundo inteiro, cuja memória 
inspira homens e mulheres de todas as 
raças, credos e condições sociais não é 
imperativo oficial, político ou diplomáti-
co. É, sim, essencial para reconhecermos 
que liberdade, justiça e democracia não 
são dados adquiridos e que persistem no 
mundo muitos maus exemplos de regimes 
ditatoriais e opressivos.
O líder da luta contra o apartheid tornou-
-se o primeiro presidente negro da Africa 
do Sul em 1994, com as primeiras elei-
ções livres e multirraciais. Sempre tra-
balhou pela reconciliação no seu país, 
sempre se empenhou solidariamente por 
causas justas, como fez pela libertação 
de Timor Leste logo desde 1997 e contra 
a guerra de invasão do Iraque em 2003 
(foi ainda em Jacarta, numa conferência 
neste contexto que pude saudá-lo pes-
soalmente). Como infatigável militante 
pela justiça, mereceu todos os prémios 
com que foi distinguido, desde o Prémio 
Sakharov 1988, atribuído pela primeira 
vez pelo Parlamento Europeu,  ao  Nobel 
da Paz em 1993.
Para além de comover e de fazer pensar, 
o desaparecimento de Madiba inquieta. 
A Africa do Sul, jovem democracia e po-
tência emergente (faz parte dos BRICS), 
não teve sorte com os presidentes que se 
lhe seguiram: reúne atualmente os pio-
res recordes do mundo em desigualdade 
entre pobres e ricos, número de casos 
de corrupção, taxa de homicídios per ca-
pita, taxa de doentes infetados com HIV/ 
SIDA... Sem o patriarca da nação arco-íris, 
os sul-africanos terão muito a porfiar para 
consolidar a democracia, o Estado de Di-
reito e a justiça social e económica numa 
sociedade ainda muito dividida, incluindo 
racialmente. Resta-lhes a fortaleza de 
que na África do Sul, em África e em todos 
os continentes a poderosa mensagem e o 
arrebatador exemplo deixados por Nelson 
Mandela vão continuar a iluminar a luta de 
todos aqueles que combatem a opressão e 
a injustiça, pela liberdade, a democracia e 
pelos direitos humanos. 

Nelson Mandela, um Homem 
que mudou o Mundo
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Vital Moreira

A UE e os EUA consti-
tuem a mais importan-
te relação económica 
bilateral do mundo mas 

existe ainda muito potencial por explorar. 
Neste sentido, em julho de 2013, as duas 
maiores economias mundiais encetaram 
negociações com vista a uma parceria 
abrangente e ambiciosa de comércio e in-
vestimento, que abre portas a um 'oceano 
de oportunidades' em termos de cresci-
mento e emprego em ambos os lados do 
Atlântico. 
A ideia de um acordo comercial entre 
a UE e os EUA não é nova mas, face ao 
atual baixo crescimento económico das 
duas economias e à emergência de novas 
potências económicas, chegou a ocasião 
certa de a concretizar. Este acordo faz de 
facto todo o sentido, já que todos os estu-
dos e análises existentes estimam gran-
des ganhos em termos de crescimento 
e emprego. De acordo com um estudo 
independente realizado pelo Centro de 
Investigação Política Económica (CEPR), 
a economia da UE poderá beneficiar em 
cerca de 119 mil milhões de euros por 
ano - o equivalente a um montante adi-
cional de 545 euros, em média, por agre-
gado familiar na UE. Assim, um acordo 
ambicioso e abrangente com os EUA pode 
ser um forte estímulo, aliás barato, para 
as nossas economias, incluindo a por-
tuguesa, numa altura em que bem dele 

precisamos.
O acordo de comércio e investimento com 
os EUA não será um acordo comercial 
como os outros. Com efeito, ele não se 
esgota na tradicional remoção dos direi-
tos de importação (que, aliás, já são rela-
tivamente baixos) e na redução das bar-
reiras legais à prestação transfronteiriça 
de serviços e ao investimento recíproco 
(que são significativas, sobretudo do lado 
americano). O acordo visa também con-
tribuir para a "convergência regulatória" 
(normas e padrões de segurança alimen-
tar e ambiental, por exemplo) e para o 
desenvolvimento de regras comuns onde 
elas não existem ou são insuficientes no 
plano global (como sucede em relação 
aos investimentos, às restrições às ex-
portações e à energia). Portanto, o que se 
espera do acordo é a criação de um ver-
dadeiro mercado transatlântico de bens, 
serviços e investimentos, bem como a 
afirmação da liderança comum da UE e 
dos EUA na regulação do comércio inter-
nacional, respondendo antecipadamente 
ao desafio de novas potências emergen-
tes (China, nomeadamente). Neste sen-
tido, o acordo pode ser um verdadeiro 
game changer. 
Embora ambas as partes tenham muito a 
ganhar com a Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento (TTIP), as ne-
gociações não vão ser fáceis, na medida 
em que existem divergências de interes-
ses, visões e abordagens (é o caso dos 
serviços financeiros, da regulamenta-

ção em matéria de segurança alimentar 
e do nível de liberalização das compras 
públicas). De modo a ultrapassar estas 
questões difíceis, é essencial haver um 
forte apoio político, respeito mútuo e 
uma abordagem inovadora, sobretudo 
em matéria de convergência regulatória, 
sempre difícil. O sucesso das negociações 
dependerá também em grande medida do 
apoio e do contributo dado pelos vários 
intervenientes do mercado - nomeada-
mente das empresas quanto à possível 
harmonização ou convergência de stan-
dards regulatórios - e pela sociedade civil 
em geral, ao longo de todo o processo de 
negociação da TTIP.
Conforme demonstrado pela esmagado-
ra rejeição do acordo comercial de com-
bate à contrafação (ACTA) pelo Parla-
mento Europeu (PE), em 2012, o apoio 
da opinião pública é muito importante e 
será, também no caso da TTIP, fulcral 
para a aprovação final deste tratado 
pelo PE. E por isso é essencial apostar 
na informação e na transparência. É por 
conseguinte necessário fomentar o de-
bate fatual sobre a TTIP com a socieda-
de civil, clarificando, por exemplo, que o 
acordo não é um exercício de desregula-
ção e que não pretende reduzir os níveis 
de proteção do consumidor, do ambiente 
ou da saúde. 
Para que a UE defenda melhor os nossos 
interesses e valores durante as negocia-
ções, as empresas e as partes interessa-
das não podem ficar passivas à espera 

que os benefícios do acordo lhes caiam no 
regaço, mas antes participar e influenciar 
o processo com vista a garantir um acor-
do equilibrado com grandes ganhos para 
a UE, incluindo Portugal. 
Neste contexto, e enquanto relator do PE 
para a TTIP, organizei em novembro, em 
Lisboa, uma conferência sobre o Tratado 
de Comércio e Investimento UE-EUA para 
dar a conhecer aos stakeholders e ao pú-
blico em geral a importância deste acor-
do, assim como debater as dimensões e 
os efeitos do possível acordo para a UE 
e em especial para Portugal. Os partici-
pantes, nomeadamente as associações 
empresariais, mostraram-se bastante 
positivos face a este futuro acordo. O 
próprio setor agrícola, pela primeira vez, 
parece ver com bons olhos um acordo co-
mercial internacional, vendo no mercado 
norte-americano uma oportunidade para 
a nossa agricultura gourmet (vinhos, 
azeites, queijos, frutas, conservas, etc.).
Concluindo, a Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento é uma enorme 
oportunidade de crescimento económico 
e criação de emprego nos dois lados do 
Atlântico. A UE, e Portugal em particu-
lar, não têm razões para temer o acordo 
transatlântico, mas devem, com o apoio 
das empresas, sindicatos e consumido-
res, defender zelosamente os seus inte-
resses ofensivos e defensivos e trabalhar 
em prol de um verdadeiro mercado tran-
satlântico para benefício das empresas e 
dos trabalhadores europeus. 
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O tratado de Comércio e investimento ue-euA: um 
'oceano de oportunidades' para a ue e Portugal

2014: viragem na continuidade
António Correia 
de Campos

Durante o ano de 2013 
a Alemanha tomou de-
finitivamente conta da 

agenda europeia. Não apenas se manteve 
a pressão teutónica sobre o controlo das 
finanças públicas de todos os Estados-
-membros, como o tema das eleições e da 
coligação governamental entre cristãos-
-democratas e sociais-democratas domi-
nou o escasso pensamento estratégico 
que foi desenvolvido sobre a Europa. A 
consequência imediata desta situação 
mono-temática conduz ao natural desin-
teresse e desinvestimento intelectual. 
Para quê especular sobre o futuro da Eu-
ropa quando ele depende mais de 90 mi-
lhões de alemães que dos 500 milhões de 
europeus?
Mais do mesmo, portanto. O que venha a 
haver de novo tem apenas com a fulaniza-
ção. O importante, em termos mediáticos, 
é agora saber como vão ser preenchidos 

os cinco lugares mais importantes dos 
órgãos comunitários: presidente do Parla-
mento, presidente da Comissão, presiden-
te do Conselho Europeu, alto represen-
tante para a Ação Externa e presidente do 
Eurogrupo. Circulam nomes conhecidos 
como Shulz, Barnier, Verhofstadt, Rehn, 
Juncker, especula-se sobre o que preten-
de Barroso e se o consegue, interrogamo-
-nos sobre como se poderá tornar menos 
irrelevante o cargo de presidente do con-
selho. Uma coisa parece certa: as duas 
grandes potências continentais parecem 
agora mais inclinadas que no passado, a 
assumirem responsabilidades centrais. 
O que é sinal de ganho de importância da 
Europa, também nesses países. Se retro-
cedermos alguns mandatos atrás, antes 
de Barroso, a comissão foi presidida pelo 
italiano Prodi, antes de Prodi pelo belga 
Santer e é necessário recuar mais de duas 
décadas para alcançarmos o francês Ja-
cques Delors. Ou seja, durante três pre-
sidências a comissão coube a pequenos 
ou meridionais países. Caso Shulz esteja 

em condições de se candidatar, não deve 
haver dúvidas de que a coligação lançará 
o seu nome para presidente da comissão. 
Temos pois a Alemanha decidida a con-
trolar diretamente a Europa. Para os que 
estão receosos direi que será sempre pre-
ferível a condução direta, do que por inter-
posta pessoa, basta observar os últimos 
cinco anos.
Outra das preocupações sentidas aqui 
no Parlamento respeita ao esperado as-
censo dos partidos dos extremos parla-
mentares, graças ao voto de protesto. 
Receia-se que a extrema-direita populis-
ta, anti-europeia, xenófoba e demagógica 
possa retirar votos ao partido da direita 
tradicional, o PPE. E nota-se desde já a 
deslocação deste para a direita, como 
aconteceu na rejeição do relatório Estre-
la sobre a saúde reprodutiva das mulhe-
res. Mas também crescerão os protestos 
à esquerda dos Socialistas e Democra-
tas, reforçando a coligação parlamentar 
da extrema-esquerda. Ainda do lado ne-
gativo, receia-se pela sorte política da 

França e dos socialistas franceses com 
o enfraquecimento progressivo do Presi-
dente Hollande e das suas não-políticas. 
Para os que falam em fracasso político 
convirá reconhecer que os sinais de me-
lhoria não beneficiam apenas os países 
com governos de direita, como Portugal e 
Espanha, mas também os partidos gover-
nados à esquerda, como a Itália e a Fran-
ça. Este último é uma grande economia, 
com enorme capacidade de regeneração 
e de inovação. São prematuros todos os 
boletins clínicos negativos.
Apesar dos efeitos das mudanças de per-
sonagens que irão ocorrer na União Eu-
ropeia no segundo semestre de 2014, o 
facto de se dispor de um novo orçamento 
para sete anos, menos volumoso do que 
seria necessário, mas com garantia de li-
quidação de atrasados, revisão a meio do 
período e um programa de investigação 
(Horizonte 2020) bastante potente são 
elementos de otimismo. Será 2014 me-
lhor que 2013? Não parece difícil que o 
seja.



luís Paulo 
Alves

Erasmus é o programa 
europeu mais popular 
entre os jovens. Trata-

-se de um programa dirigido ao desenvol-
vimento profissional e pessoal em vários 
domínios, reforçando as competências e 
capacidade de adaptação e de inovação 
dos jovens e dos sistemas educativos, 
essenciais no mundo de hoje, não só à 
melhoria das suas perspetivas de empre-
go, como também ao aumento da nossa 
capacidade competitiva. Em simultâneo, 
numa altura em que mais Europa e me-
lhor Europa são também absolutamente 
necessárias à devolução da esperança e 

à construção de um novo projeto europeu 
com futuro para todos, o Erasmus+ pro-
porcionará também uma oportunidade de 
reforçar os laços entre países diferentes, 
promovendo o intercâmbio de conheci-
mentos e de experiências, bem como a 
interculturalidade, fundamentais a uma 
nova mentalidade europeia. Num momen-
to em que os nacionalismos aumentam, os 
programas de cooperação são uma aposta 
no sentido certo e nesse sentido, sempre 
defendi o reforço do programa Erasmus.
Na última reunião do Parlamento Euro-
peu aprovámos a sua próxima fase, co-
nhecida como “Erasmus+”, que vai incluir 
iniciativas relacionadas com a educação, 
a formação, a juventude e, pela primeira 
vez, com o desporto. Terá um orçamento 

de 14,7 mil milhões de euros, o que repre-
senta um aumento de 40% em relação ao 
último quadro financeiro).
Desde que o programa entrou em vigor, 
em 1987, mais de 3 milhões de estudan-
tes já beneficiaram das bolsas de estudo 
Erasmus. Agora os programas juntos são 
direcionados a quatro milhões de jovens 
entre os 13 e os 30 anos, de todos os ní-
veis de ensino, que poderão beneficiar de 
uma bolsa de mobilidade, bem como pro-
fessores, formadores e animadores de 
juventude.
Em suma, o programa Erasmus+ apre-
senta, portanto, três objetivos essen-
ciais: primeiro, oferece oportunidades 
de aprendizagem no estrangeiro para 
cidadãos, dentro e fora da UE (cerca de 

65% do orçamento); em segundo lugar, o 
programa apoiará parcerias entre insti-
tuições de ensino, organizações de juven-
tude, empresas instituições de formação, 
autoridades locais e regionais e ONG; e, 
em terceiro lugar, apoiará as reformas 
destinadas a modernizar os sistemas de 
educação e formação e, ainda, a promo-
ver a inovação, o empreendedorismo e a 
empregabilidade.
Fica lançado o desafio aos jovens portu-
gueses, e, em particular, por se tratar do 
ponto mais ocidental da Europa, aos jo-
vens açorianos e às nossas instituições, 
para integrarem na plenitude estas ex-
traordinárias oportunidades de formação 
e mobilidade, porque se há assunto onde 
não há ultraperiferia é no conhecimento.
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Acordo de Pescas ue - Marrocos
Capoulas 
Santos

O novo protocolo de pes-
cas entre a União Euro-
peia (UE) e o Reino de 

Marrocos foi aprovado na sessão plenária 
de dezembro do Parlamento Europeu. Este 
acordo bilateral permitirá o reatar das re-
lações de pescas de que beneficiam ambas 
as partes e que estavam suspensas desde 
dezembro de 2011.
O Protocolo agora aprovado prevê que a 
UE continue a apoiar a modernização do 
sector das pescas em toda esta região 
norte-africana com cerca de 14 milhões de 
euros anuais em troca de direitos de pesca 
limitados a 126 embarcações europeias de 
11 países, entre as quais cerca de 14 por-
tuguesas, durante os próximos 4 anos. O 
esforço europeu, concentrado apenas nos 
excedentes não pescados por Marrocos 
nestas águas, representa apenas 0,4% dos 
cerca de um milhão de toneladas anuais 
das quais 850 mil são capturadas pela fro-
ta marroquina, 100 mil pela russa e 120 mil 
pela frota estrangeira fretada. No total fai-
nam nestas águas 500 navios do alto, 2070 
navios costeiros e 13 000 embarcações 
artesanais. 
Considera-se portanto que o esforço pes-
queiro europeu promove uma atividade 
ambientalmente mais sustentável, que 
inclusivamente suprimiu as capturas, tão 
desejadas por Espanha, de mariscos e ce-
falópedes. Limitou-se também a pesca 
pelágica e um sistema de intercâmbio ele-
trónico de informações sobre os dados das 
capturas e as posições VMS (Sistema de 
Monotorização dos Navios) também será 
estabelecido e acompanhado, numa base 
de cooperação, por cientistas e por uma 
Comissão Mista (de entidades europeias e 
marroquinas).
Para além do critério de sustentabilidade 

ambiental, a sustentabilidade social e eco-
nómica foram exigidas pelo Parlamento 
Europeu em dezembro de 2011 e o acordo 
cumpre este objetivo: é mais equilibrado, 
exigirá anualmente da UE 16 milhões de 
euros anuais de compensação financeira 
ao Reino de Marrocos, e os já mencionados 
14 milhões de apoio ao desenvolvimento 
sectorial. Há, portanto, uma redução da 
participação do orçamento comunitário 
neste Protocolo de 17%, compensada com 
o pagamento de taxas de licenciamento por 
parte dos armadores com 10 milhões de 
euros anuais, contrastando com os prece-
dentes 2 milhões de euros anuais. 

Para Marrocos mais de 60 000 mil empre-
gos sustentáveis dependem deste acordo 
que, no passado, já facilitou a implemen-
tação de programas de modernização que 
aumentaram a competitividade da indús-
tria marroquina. O novo Protocolo deverá 
contribuir para a melhoria equitativa das 
infraestruturas dos portos e a moderniza-
ção das práticas de pesca, sob pena de a 
UE poder invocar a sua suspensão. Em to-
dos os Acordos de Parceria de Pesca estas 
cláusulas foram introduzidas como forma 
de garantir a efetiva cooperação europeia 
para o desenvolvimento - política muito re-
levante na UE.

Seguindo as recomendações da dimensão 
externa da nova Política Comum de Pes-
cas, a cláusula de respeito pelos direitos 
humanos também foi introduzida, permi-
tindo que tanto as questões laborais como 
as de implementação geográfica dos pro-
jetos patrocinados pela UE beneficiem 
económica e socialmente, e equitativa-
mente do ponto de vista geográfico, todas 
as regiões objeto da negociação. Esta é a 
questão central e a grande celeuma atual 
nas relações entre Marrocos e a UE. O 
Sahara Ocidental, território internacional-
mente reconhecido como não autónomo e 
ocupado pelo do Reino de Marrocos, rei-
vindica a sua auto-determinação e pedia 
a rejeição deste Protocolo por considerar 
que, no passado, a sua população não foi 
beneficiada com a exploração dos recur-
sos nas águas correspondentes ao terri-
tório saraui. 
Numa difícil ponderação, tendo sempre 
presente a similitude do conflito saraui 
com a questão timorense, há que salientar 
o esforço dos últimos dois anos de negocia-
ções das entidades marroquinas que foram 
aproximando a sua posição aos intentos eu-
ropeus. Seria desejável que as instituições 
europeias fossem tão ativas na busca de 
uma solução definitiva para o Sahara Oci-
dental como foram para o fecho do acordo 
de pescas. Seria igualmente desejável que 
a flexibilidade demonstrada pelas autorida-
des marroquinas nas negociações sobre as 
pescas fosse praticada sobre o Sahara.
Invocando o princípio da boa fé entre as 
partes contratantes e a positiva evolução 
política e social marroquina, numa região 
tão tumultuosa, cumpre lembrar que este 
acordo deverá ser interpretado não só 
como um reaproximar das relações econó-
micas entre a UE e Marrocos mas também 
como fazendo parte de uma estratégia 
mais abrangente para uma cooperação re-
forçada  com o flanco sul  do Mediterrâneo.

Oportunidades erasmus+ para todos
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Mecanismo de proteção civil 
e infraestrutura verde

edite estrela

Na última sessão plená-
ria de 2013, o Parlamen-
to Europeu (PE) aprovou 
dois importantes docu-

mentos em que estive diretamente envol-
vida: a nova legislação relativa ao “Meca-
nismo de Proteção Civil da União” (MPCU) 
e a resolução sobre a “Infraestrura Verde 
– Valorizar o capital natural da Europa” 
de que sou coautora. Apesar de politica-
mente importantes, os assuntos não tive-
ram relevância mediática, porque não são 
polémicos. 
O acordo político alcançado com o Con-
selho sobre o MPCU, apesar do empenha-
mento das Presidências rotativas da Ir-
landa e da Lituânia, diverge das propostas 
da Comissão Europeia e da Comissão do 
Ambiente do PE e fica aquém do desejável. 
O Conselho dificultou a negociação, sobre-
tudo no que diz respeito às taxas de cofi-
nanciamento, que reduziu drasticamente, 
e chantageou o PE com as limitações de 
tempo, invocando a urgência de se asse-
gurar o financiamento a partir de janeiro 
de 2014. 
A nova legislação contém algumas inova-
ções, designadamente, um novo capítulo 
dedicado à prevenção, com vista a refor-

çar a importância do quadro estratégico 
da UE neste domínio e estabelecer a sua 
efetiva ligação às ações de preparação e 
resposta. 
A criação de uma Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência, com base nos 
meios disponibilizados voluntariamente 
pelos Estados-membros (E-M), bem como 
a proposta de desenvolvimento de um 
Centro de Coordenação de Resposta de 
Emergência, operacional 24 horas por dia, 
todos os dias da semana, são os pontos 
mais positivos, no sentido de tornar a ca-
pacidade de resposta às catástrofes mais 
abrangente, coordenada e eficiente. E vai 
ao encontro das disposições do Tratado 
de Lisboa, cuja cláusula de solidariedade 
obriga os E-M a mutuamente se ajudarem 
em caso de catástrofe. O Tratado também 
estabelece uma nova base jurídica para 
a proteção civil (o artigo 196), visando 
melhorar a eficácia dos sistemas de pre-
venção, preparação e resposta a todos os 
tipos de catástrofes naturais ou de origem 
humana e perante a ameaça ou ocorrência 
de um ato terrorista dentro e fora do ter-
ritório da União. 
O compromisso também é pouco ambi-
cioso no que respeita à partilha de in-
formação. Os E-M vão partilhar apenas 
informação "não-sensível", através da dis-

ponibilização de resumos das respetivas 
avaliações de risco e da "capacidade de 
gestão de risco" (um novo conceito intro-
duzido nesta decisão), de acordo com um 
calendário definido. 
As disposições relativas ao apoio ao trans-
porte de meios de resposta numa situação 
de emergência são simplificadas e altera-
das. Mas, também neste domínio, as taxas 
de cofinanciamento inicialmente previstas 
foram reduzidas pelo Conselho. Uma vez 
mais, a austeridade se sobrepôs à solida-
riedade. O apoio ao desenvolvimento de 
capacidades complementares financiadas 
pela EU é igualmente importante. No en-
tanto, o acordo prevê apenas um pequeno 
incentivo para a eliminação das lacunas ao 
nível das capacidades de resposta. 
A frequência de catástrofes tem vindo a 
aumentar mundialmente. De acordo com 
os dados apresentados pela Comissão 
Europeia, o número anual de catástrofes 
quintuplicou, passando de 78 em 1975 
para quase 400 em 2010, com prejuízos 
médios anuais a rondar 0,25 % do PIB 
mundial. Calcula-se que, nos últimos 20 
anos, as catástrofes registadas na Euro-
pa tenham vitimado cerca de 90 000 pes-
soas, afetado mais de 29 milhões e cau-
sado 211 mil milhões de euros em perdas 
económicas.

Este aumento do número e gravidade das 
catástrofes à escala mundial, que se deve 
em parte aos efeitos das alterações cli-
máticas, exige que seja dada prioridade às 
políticas de prevenção. A “Infraestrutura 
Verde” desempenha um papel fundamen-
tal na adaptação e atenuação das altera-
ções climáticas, bem como no reforço da 
resiliência a catástrofes naturais. Solu-
ções como telhados e paredes verdes po-
dem ajudar a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa, para além de outros 
benefícios, no que se refere a retenção 
da água, purificação do ar e promoção da 
biodiversidade.
As iniciativas de infraestrutura verde, em 
particular nos sectores agrícola e silvíco-
la, têm também um efeito positivo nas re-
servas de carbono e podem contribuir para 
a concretização das políticas da UE e das 
obrigações internacionais em matéria de 
combate às alterações climáticas.
Mais vale prevenir que remediar. É mais 
eficaz e mais barato. Reforçar a coordena-
ção, a cooperação e a eficácia da respos-
ta da União Europeia a catástrofes é uma 
área que não pode ser sacrificada no altar 
da austeridade. Economizar pode signifi-
car ficarmos irremediavelmente mais po-
bres e o nosso futuro coletivo fortemente 
comprometido.
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uma iniciativa Socialista
elisa Ferreira

Nos dias 4 e 5 de dezem-
bro, os deputados so-
cialistas europeus das 
Comissões de Economia 

e de Assuntos Sociais acolheram em Bru-
xelas delegações dos seus pares nos par-
lamentos nacionais com um único objetivo: 
discutir as Perspetivas para o Crescimento 
Europeu para 2014. A discussão foi intensa 
e informada, ao contrário do que talvez se 
pudesse esperar de um tema tão amplo. E 
foi-o por dois motivos: em primeiro lugar 
porque, de acordo com o recém-criado pro-
cesso do "semestre europeu", tais Perspe-
tivas – vulgarmente conhecidas por AGS 
(Annual Growth Survey) – passam a enfor-
mar o processo orçamental dos países (in-
cluindo o de Portugal logo que deixe de es-
tar "sob programa") e a assim condicionar 
a liberdade de escolha nacional e constituir 
a base das recomendações sobre política 
económica feitas pela Comissão e que os 

países terão de cumprir; em segundo lugar 
porque o Grupo Socialista no Parlamento 
Europeu, cansado de questionar o comis-
sário Olli Rehn e os seus serviços acerca 
dos erros permanentes nas previsões eco-
nómicas, e sem obter uma resposta capaz, 
optou em boa hora por encomendar mo-
delos de previsão alternativos capazes de 
suportar uma discussão "taco a taco" dos 
modelos econométricos e da qualidade das 
projeções.
Um consórcio de três instituições repu-
tadas e sediadas em três países distintos 
(OFCE, França; IMK, Alemanha; ECLM, 
Dinamarca) iniciou, em 2012, a prepara-
ção de uma AGS alternativa, tendo esta 
produzido os seus primeiros resultados 
precisamente há um ano e reportados a 
2013. Uma estratégia que deu já frutos 
em toda a discussão sobre os famosos 
"multiplicadores", a qual foi fortemen-
te alimentada pelo facto de, refeitos os 
cálculos econométricos, se ter provado 
que o impacto dos cortes orçamentais na 

economia era entre duas e três vezes mais 
forte, sobretudo nos países mais frágeis, 
do que o previsto nos errados modelos 
oficiais – um abrandamento do calendário 
de ajustamento e uma redução da dose de 
austeridade pareceriam dever ser a impli-
cação óbvia e urgente desta análise que a 
Comissão Europeia não conseguira fazer...
A continuação dos trabalhos daquele con-
sórcio (batizado de iAGS) permitiu entre-
tanto demonstrar, já este ano, que os exa-
geros cometidos reduziram o crescimento 
médio da União em 2,3 pontos percentuais 
face ao que teria ocorrido com um ajus-
tamento mais moderado (e que, a médio 
prazo, levaria aos mesmos resultados em 
termos dos objetivos de correção do défi-
ce e da dívida).
Consequência ou coincidência, a verdade 
é que os processos de ajustamento orça-
mental impostos pela Comissão foram, a 
partir da última Primavera, alargados de 
um a dois anos para quase todos os paí-
ses, tendo algumas medidas sido revistas 

e tendo-se podido passar recentemente, 
pela primeira vez, a falar do excedente 
alemão. Tudo temas há muito centrais ao 
nosso discurso político e entretanto con-
firmados tecnicamente e de modo quanti-
ficado através desta iniciativa, a ponto de 
Olli Rehn e seus colaboradores aceitarem 
estar presentes na apresentação da iAGS 
de 2014, participando na discussão e ou-
vindo críticas bem suportadas.
Ao que parece, o entusiasmo e a convicção 
de há dois anos esboroou-se, deixando a 
nu a incompetência e a arrogância destes 
anos negros. Mas, enquanto a obstinação 
ideológica persiste, o tempo vai passan-
do e  qualquer dia Olli Rehn abandonará o 
cargo para se candidatar a substituir o seu 
amigo Barroso. Quem se irá então respon-
sabilizar pelos empregos perdidos, pelas 
empresas falidas e pelos jovens que não 
regressarão mais? E quem irá responder 
por uma década de retrocesso económico 
e por um  agravamento dramático do atra-
so nacional face ao centro da Europa?


