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1. No passado dia 9 de 
fevereiro, os cidadãos 
suíços aprovaram em 
referendo não apenas 

o restabelecimento de quotas para a 
imigração, incluindo a oriunda da União 
Europeia (UE), mas também a restri-
ção dos apoios sociais a imigrantes e 
a preferência dos cidadãos suíços no 
acesso ao emprego e colocaram, desse 
modo, em causa o acordo com a UE so-
bre a livre circulação de pessoas, que 
se encontrava em vigor desde 2002. 

 Decorridos 12 anos desde o estabe-
lecimento da livre circulação entre 
a Suíça e a UE, e sem que nada apa-
rentemente o justificasse, 50,3% dos 
eleitores decidiram apoiar a iniciativa 
"Contra a imigração em massa" patro-
cinada pelo Partido do Povo Suíço, de 
inspiração nacionalista de direita. Com 
uma taxa de desemprego baixa, cres-
cimento económico consolidado e sem 
qualquer dado que aponte para uma 
"invasão em massa de imigrantes", 
este resultado não pode deixar de ser 
associado a um sentimento de incer-
teza dos cidadãos, especialmente das 
classes médias, decorrente da grave 
crise social que a Europa atravessa e 
da exploração política e oportunista 
desse sentimento por setores naciona-
listas e da extrema-direita. 

 Além de uma reflexão sobre os efei-
tos da designada "democracia direta" 
num quadro de democracia represen-
tativa, este referendo não pode deixar 
de ser avaliado quanto a dois aspetos 
distintos: em primeiro lugar, e desde 
logo, qual deverá ser a reação da União 
face ao anunciado fim da liberdade de 
circulação de cidadãos da UE para a 
Suíça e, em segundo lugar, como rea-
gir à progressão da agenda eleitoral da 
extrema-direita na política europeia.

2.  Relativamente à primeira questão, im-
porta referir que ainda se desconhe-
cem os termos em que a Suíça preten-
de implementar a decisão que resultou 
deste referendo. O governo suíço terá 
de apresentar o modo e as condições 
em que pretende cumprir a decisão 
referendária e necessariamente soli-
citar à UE a abertura de um processo 

negocial para esse efeito. De qualquer 
modo, a confirmarem-se as referi-
das restrições à liberdade de circula-
ção dos cidadãos da UE para a Suíça, 
a União não poderá deixar de reagir a 
uma proposta suíça que pretenda re-
vogar unilateralmente o acordo em vi-
gor e com isso eliminar a liberdade de 
circulação de cidadãos. 

 Com efeito, o acordo celebrado entre 
a UE e a Suíça relativo à liberdade de 
circulação recíproca de cidadãos in-
tegra um pacote de outros seis acor-
dos sobre os mais variados domínios 
- como os transportes, o comércio ou 
a agricultura -, que vieram criar um 
verdadeiro espaço económico integra-
do entre a União e a Suíça, e que tem 
tido bons resultados ao nível da faci-
litação dos negócios e da dinamização 
da economia. Ora, se a UE exige inter-
namente que o mercado único integre 
a liberdade de circulação de bens, 
serviços, capitais e de pessoas, não 
pode admitir que a Suíça, apesar de 
não ser membro da União, continue a 
beneficiar das vantagens de acesso ao 
apetecível mercado da União mas que 
pretenda agora excluir a liberdade de 
circulação dos cidadãos da UE. A Suí-
ça não pode escolher do “pacote” de 
acordos que celebrou com a UE entre 
os que “gosta” e pretende conservar e 
os que não “gosta” e quer rejeitar como 
se se tratasse de uma escolha de um 
qualquer menu à la carte…. Aliás, es-
tes acordos contêm a designada "cláu-
sula guilhotina", que estabelece que os 
mesmos devem ser aplicados em con-
junto e que se um deles for denunciado 

ou deixar de ser aplicado, os outros de-
vem, necessariamente, cessar os seus 
efeitos.

 Confrontada com esta posição por 
parte da Suíça, a UE não poderá acei-
tar sacrificar uma das liberdades que é 
um elemento essencial da integração 
europeia e sem a qual não se pode fa-
lar de mercado único. São os valores 
da UE e a dignidade dos seus cidadãos 
que estão em jogo. Caso a Suíça per-
sista na intenção de impor restrições à 
circulação de cidadãos da União então 
também terá de encarar restrições 
recíprocas no acesso dos seus cida-
dãos, produtos, serviços e capitais ao 
mercado da União. Neste caso a Suí-
ça não pode querer, nem a União pode 
oferecer, o “melhor de dois mundos”! A 
este respeito, e entretanto, a UE já de-
cidiu suspender as negociações sobre 
a participação da Suíça no programa 
"Horizonte 2020" e no "Erasmus +", 
após a recusa da Suíça em estender 
a aplicação do acordo de liberdade de 
circulação aos cidadãos da Croácia, o 
mais recente membro da União.  

3.  A segunda questão acima enunciada 
respeita ao desafio que a Europa e a 
UE enfrentam face à progressão da 
agenda xenófoba da extrema-direita e 
nacionalista que as sondagens para as 
próximas eleições europeias têm reve-
lado em alguns Estados-membros, 
como a França, Itália, Reino Unido ou 
Países Baixos. 

 O resultado do referendo suíço deve 
servir como lição, e a dimensão que a 
questão da imigração (mesmo a oriun-
da da Europa) assumiu neste momen-

to na sociedade suíça é um facto que 
prenuncia o sentimento que está a 
invadir uma parte significativa da pró-
pria UE e que resulta especialmente 
agravado relativamente a imigrantes 
oriundos não somente de outras par-
tes do mundo, como sejam África e a 
Ásia mas também de alguns países da 
União, sobretudo, do leste da Europa.

 Por um lado, a União perderá autori-
dade para "punir" a Suíça se consentir 
qualquer desvio da liberdade de circula-
ção dentro das suas próprias fronteiras. 
Por outro lado, a UE tem a responsabi-
lidade de definir uma política de imigra-
ção comum para lidar com os fluxos mi-
gratórios externos que chegam às suas 
fronteiras. Uma política justa, equilibra-
da e humanista, que, certamente, deve 
rejeitar a “Europa fortaleza” alimenta-
da por sentimentos xenófobos e anti-
-imigração e responder de forma coe-
rente e integrada a fenómenos como a 
“tragédia do Mediterrâneo”, que todos 
os anos sacrifica centenas de vidas.

 Só esta abordagem integrada da ques-
tão da imigração permitirá à União agir 
e reagir, com autoridade e legitimida-
de, quer no plano interno, perante as 
campanhas e o crescimento eleitoral 
dos movimentos de extrema-direita e 
nacionalistas, quer no plano externo, 
seja em resposta a restrições à liber-
dade de circulação dos seus cidadãos 
(como no caso do referendo na Suíça) 
seja no tratamento dos fluxos migra-
tórios desregulados que pressionam as 
suas fronteiras externas. 

 Devemos exigir à União mais ambição 
neste capítulo. Não se trata apenas 
de defender os valores da tolerância, 
de uma sociedade inclusiva e aberta, 
mas também a própria democracia 
nas sociedades europeias e na União. A 
resposta da União ao resultado do re-
ferendo suíço deve ser, por isso, firme, 
mas será tanto mais forte quanto mais 
coerente for com a política de imi-
gração da União e dos seus Estados-
-membros. Perdemos autoridade para 
censurar a Suíça se a nossa política de 
imigração for inconsistente. A defesa 
da democracia europeia e da coerência 
dos seus valores começa por isso bem 
longe das linhas de fronteira que mar-
cam o território da União. 

O referendo suíço e a União Europeia



Ana Gomes

Estou para escrever so-
bre a Ucrânia desde que 
vim de Kiev, no final de 
janeiro, como membro 

de uma delegação do Parlamento Euro-
peu que falou com os principais atores 
no conflito. Tardei em escrever por me 
custar transpor para papel o pessimismo 
com que regressei: pesava-me a suspeita 
de que, com o fim dos Jogos Olímpicos de 
Sochi, viria o enfrentamento violento, de 
tal modo as posições estavam extrema-
das e irredutíveis, facultando a Putin pre-
textos para intervir... Enganei-me apenas 
no "timing": na noite em que finalmente 
escrevo, os Jogos ainda prosseguem, 
Putin degusta a extravagância olimpica-
mente, mas Kiev está há horas a arder... 
Lembro-me do fervor revolucionário da 
pop-star Ruslana, a contar-nos como 
contava que os generais seus conheci-
dos não seguissem ordens para lançar 
tanques contra o povo. Lembro-me da 
jornalista Tatyana, ainda a recuperar do 
brutal espancamento que a desfigurou, 
a dizer-nos emocionadamente que a sua 
vida não importava, importava era liber-
tar a Ucrânia. Lembro-me de Dimitri, o 
jovem académico, a perguntar porque 

tardava a UE em aplicar sanções direcio-
nadas contra a clique corrupta que guar-
dava os proventos em bancos alemães, 
holandeses, austríacos. Lembro-me de 
Poroshenko, o pueril magnata do choco-
late que sugeria uma estátua aos mortos 
da EuroMaidan em Bruxelas. Lembro-me 
das mãos suadas e dos olhos medrosos 
de Kluijev, o Chefe da Casa presidencial 
que pretendia negociar com o Comissá-
rio Füle uma saída pacífica para a crise. 
Lembro-me de Klitchko, o cândido pu-
gilista que no desporto aprendera "sem 
luta não se ganha!"
Com a ofensiva brutal contra a Euromai-
dan Viktor Ianukovich confirmou estar 
disposto a tudo para salvar pele e proven-
tos tentando servir Putin: mostrou ainda 
ter andado a endrominar a UE através dos 
Füle e Ashton que tiveram a estultícia de 
julgar que negociavam com um cadastra-
do do seu calibre. Os partidos da oposi-
ção, incluindo o da desacreditada Yulia Ti-
moshenko, também demonstraram, mais 
uma vez, nada liderar e muito menos con-
trolar os manifestantes da EuroMaidan, 
na sua determinação radical, mortal, de 
substituir oligarquia corrupta por Estado 
de direito democrático.
Quando deixámos Kiev, já as Euromai-
dans alastravam, incluindo a cidades do 

leste, surpreendendo sobretudo aque-
les que veiculam a tese de Putin de que 
"a Ucrânia não é um país, antes criação 
artificial". Recrudesceu a propaganda, na 
Rússia e da Rússia na Europa, de que os 
manifestantes não passavam de hordas 
de extrema-direita nostálgicas do nazis-
mo. Nada como ter ido ver com os meus 
olhos à Euromaidan: claro que do Svo-
boda ao "sector direita", os reacionários 
também procuravam cavalgar a onda de 
genuína fúria popular contra um regime 
ladrão e opressor.
Quando deixámos Kiev, uma solução ne-
gociada parecia passar pela libertação 
incondicional de todos os prisioneiros po-
líticos e pessoas desaparecidas e a deso-
cupação dos edifícios públicos invadidos 
pelos manifestantes, além do regresso 
a um quadro constitucional capaz de as-
segurar equilíbrio de poderes e eleições 
legislativas e presidenciais credíveis. Por 
isso, e para ajudar a focar esforços, já em 
fevereiro o Parlamento Europeu apro-
vou uma resolução ameaçando sanções 
a membros do regime, como o congela-
mento de haveres em bancos na UE e a 
recusa de vistos para governantes e seus 
patrocinadores oligarcas responsáveis 
pela corrupção e pela repressão. 
Vindo de encontrar Putin em Sochi, Ya-

nukovitch não perdeu tempo a desenca-
dear a repressão sobre os manifestantes, 
sem sequer cuidar de encenar uma pro-
vocação ultranacionalista violenta. Só a 
posteriori Yanukovitch e Putin invocam 
uma “tentativa de golpe de Estado”!
Entre Moscovo de um lado, e a Europa e 
os EUA do outro, Ianukovich voltou a es-
colher Putin: com ou sem acordo formal, 
uma parceria com a UE implicaria a auto-
-destruição do regime, tão determinados 
se mostravam os ucranianos a usá-la 
para se livrar da oligarquia corrupta. Per-
dido por cem, perdido pelos mil que Putin 
lhe acena: Yanukovitch procura salvar o 
que puder, mesmo que precipite a divisão 
da Ucrânia e a guerra na Europa. 
A UE e os europeus podem preparar-se 
para sofrer também o impacto desta re-
pressão sangrenta, incluindo os refugia-
dos que procurarão segurança na Europa. 
É hora de sermos solidários com o povo 
ucraniano. E de reconhecer que, quando 
falamos de Ucrânia, falamos de Europa. 
Se agirmos imediata e firmemente, talvez 
a guerra civil neste país do leste europeu 
ainda possa ser evitada e vir a selar algu-
ma eficácia na política de vizinhança da 
UE. A alternativa é medonha: poderemos 
estar a encerrar o mais longo capítulo de 
paz na história da Europa.
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Kiev, Ucrânia, Europa

iniciativa de Cidadania Europeia: A Água e o 
Saneamento são um direito humano!

Edite Estrela

Um acontecimento 
histórico teve lugar no 
Parlamento Europeu 
(PE): foi apresentada a 

primeira Iniciativa de Cidadania Europeia, 
intitulada "A Água e o Saneamento são um 
direito humano!". 
Este novo instrumento de democracia 
participativa é uma das inovações in-
troduzidas pelo Tratado de Lisboa, que 
permite que um milhão de cidadãos de, 
pelo menos, um quarto dos Estados-
-Membros (E-M) da União Europeia (UE) 
solicitem à Comissão Europeia (CE) que 
proponha legislação em domínios da sua 
competência. 
A Iniciativa "A Água e o Saneamento são 
um direito humano!", subscrita por mais 
de 1,8 milhões de cidadãos dos 28 E-M, 
propõe que a UE promova a aplicação 
deste direito humano, definindo metas 

vinculativas para que todos os Estados-
-membros (E-M) atinjam a cobertura uni-
versal de abastecimento de água potável 
de qualidade e de saneamento e opõe-se 
à liberalização dos serviços de abasteci-
mento de água. 
A percentagem da população mundial com 
acesso a água potável atingiu os 89% em 
2010, comparativamente com os 76% ve-
rificados em 1990. Ou seja, mais de 2,1 
mil milhões de pessoas passaram a dis-
por de água potável. Isto significa que a 
meta dos Objetivos do Milénio (ODM), no 
que concerne a água potável, foi atingida 
cinco anos antes do previsto, apesar do 
significativo aumento da população. Mas, 
ao nível do acesso ao saneamento básico, 
são necessários progressos mais rápidos, 
de forma a atingir a meta dos ODM. Ape-
sar de, em 2010, as Nações Unidas terem 
reconhecido o direito humano universal à 
água e ao saneamento e dos progressos 
verificados, há ainda um longo caminho a 

percorrer.
Na Europa, a crise tem vindo a agravar as 
desigualdades sociais. Sem capacidade 
de pagar as faturas da água, um número 
crescente de famílias é privado destes 
direitos. Paradoxalmente, a CE e a Troica 
recomendam a privatização dos serviços 
de água e a liberalização do setor nos paí-
ses sob resgate. No nosso país, apesar de 
a privatização das Águas de Portugal não 
constar do Memorando de Entendimento 
assinado com a Troica, o governo já equa-
cionou, por diversas vezes, esta possibili-
dade. Não a concretizou porque o PS tem 
manifestado a sua total oposição.
A água é um bem comum da Humani-
dade e o acesso à água constitui um di-
reito fundamental e universal. Por isso, 
defendemos a integração das questões 
da água em todas as políticas europeias, 
designadamente, no âmbito das políticas 
de adaptação e atenuação das alterações 
climáticas. E que os fundos comunitários 

sejam utilizados para promover a poupan-
ça, a reutilização e a eficiência das redes 
públicas, bem como a definição de mode-
los de fixação de tarifas, que tenham em 
consideração questões de natureza social 
e que garantam a disponibilização de água 
de qualidade a preços acessíveis. 
Compete agora à CE decidir e informar os 
promotores da iniciativa sobre a ação a to-
mar, podendo propor uma nova lei que terá 
de ser aprovada pelo PE e pelo Conselho.
O Tratado de Lisboa reforçou a democra-
cia representativa e a democracia parti-
cipativa. Numa altura em que a Europa 
atravessa uma crise económica, mas que 
é também uma crise política e de valores, 
é fundamental aprofundar o diálogo entre 
governantes, instituições e cidadãos euro-
peus. Este diálogo deve permitir definir um 
rumo para a Europa que corresponda às 
expetativas das pessoas. É crucial que os 
cidadãos sejam implicados na construção 
do projeto europeu.



Elisa Ferreira

Quando em 2010 es-
crevi o relatório de ini-
ciativa do Parlamento 
Europeu, solicitando à 

Comissão Europeia que fizesse uma pro-
posta legislativa que enquadrasse pro-
cessos de falência dos grandes bancos 
europeus, estava longe de imaginar que os 
elementos fundamentais dessa proposta 
começassem a ganhar forma daí a dois 
anos. Nesse sentido, o progresso é imen-
so e ultrapassa as expectativas, o que é 
também consequência, há que admiti-lo, 
da dimensão brutal da crise e das suas 
repercussões.
Propostas como a de que a supervisão 
dos bancos deveria ser única e poderosa, 
sobretudo na Zona Euro, de que deveriam 
ser os acionistas e outros credores a as-
sumir perdas em situação de dificuldade 
do banco (e não os contribuintes) e de que 
os fundos a envolver na reestruturação da 
banca deveriam resultar dos contributos 
dos próprios bancos, segundo o seu per-
fil de risco, para um Fundo de Resolução 

Comum vão exatamente no sentido pro-
posto e constituem matéria de indiscutível 
sucesso.
No entanto, e em mais uma ilustração do 
velho princípio de que o diabo se esconde 
nos detalhes, a legislação concreta que vai 
regular a “resolução” efetiva de um banco 
parece completamente bloqueada entre 
os dois colegisladores, de um lado os Es-
tados Membros e do outro o Parlamento 
Europeu (aqui com a particularidade, que 
muito me honra, de a sua equipa negocial 
ser liderada por mim, ter o apoio de todos 
os grupos políticos pró-europeus do hemi-
ciclo e contar com mais de três quartos 
dos votos do plenário).
E quais são as matérias de divergência? 
Por estranho que possa parecer, os Es-
tados membros da União Europeia acor-
daram entre si, por unanimidade, que as 
contribuições dos bancos para o Fundo de 
Resolução ficariam arrumadas (durante 
dez anos) em compartimentos nacionais 
que, embora se vão progressivamente 
fundindo, são tutelados pelos distintos 
países, países esses que pretendem ain-
da o absurdo de tutelarem politicamente 

o processo concreto de resolução de um 
banco, i.e., de este ficar sujeito a decisões 
que reflitam as respetivas contribuições 
para o Fundo, conduzindo a que os países 
com um setor bancário maior, e/ou envol-
vendo mais risco, definam o destino dos 
bancos dos outros.
Tivemos assim os governos a aceitar por 
unanimidade – note-se bem, sem qualquer 
oposição eficaz da parte de qualquer país! 
– uma versão repetida, agora para o caso 
dos bancos europeus, do desastre que foi a 
gestão da dívida soberana... O que só a opo-
sição determinada do Parlamento Europeu 
está a evitar que aconteça. Como chegou a 
Europa a este estado de coisas? Como é 
possível uma tutela tão esmagadora dos 
interesses alemães sobre a totalidade dos 
países, teoricamente soberanos, que inte-
gram a União Europeia? Ver, como tenho/
temos podido ver, os ministros das Finan-
ças a decidir e negociar individualmente 
com alguns dos mais poderosos explica 
muito sobre o desastre de tantas decisões 
europeias recentes, Troikas incluídas...
Depois de dois meses de guerra aberta en-
tre Conselho e Parlamento, aquele come-

çou finalmente a dar os primeiros sinais 
de abertura. Serão eles suficientes para 
fechar a legislação antes das eleições eu-
ropeias? Era importante que assim fosse, 
até porque a supervisão única, liderada 
pelo BCE, entrará em funcionamento no 
outono do presente ano e ela carece de 
uma estrutura europeia de resolução para 
gerir os bancos declarados inviáveis. O 
Parlamento, por seu lado, reconhece essa 
urgência, mas sempre prefere um não 
acordo a um mau acordo, sobretudo por-
que erros crassos como estes a nível da 
resolução bancária retirariam completa-
mente a credibilidade a todo o projeto da 
União Bancária.
A verdade é que o Parlamento Europeu já 
não constitui hoje mais uma instituição 
consultiva onde se fazem discursos mais 
ou menos inócuos. Em determinadas áreas 
em que tem poderes de colegislador, como 
se verifica com grande parte da legislação 
económica, é um ator fundamental para o 
controlo da evolução do projeto europeu 
e dos abusos de poder de alguns Estados 
sobre outros a que infelizmente temos as-
sistido com frequência...
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Segurança nuclear
António Correia 
de Campos

O acidente ocorrido 
em 2011 na central 
nuclear de Fukushima 

provocado por um sismo seguido de vio-
lento maremoto, veio alertar o mundo 
para a segurança nuclear de instalações 
nucleares, desde o planeamento, esco-
lha de local, construção, funcionamento, 
acompanhamento e desmantelamento 
completo, ou seja, todo o ciclo de vida de 
uma central. Fukushima teve dois desas-
tres percursores, o de Three Miles Island 
nos EUA e o de Chernobyl, na Ucrânia, 
este último com perda considerável de 
vidas, contaminação radioativa e prolon-
gada exposição de numerosos habitantes 
da Ucrânia e da Bielorússia a produtos 
disseminados pelo vento. A União Euro-
peia tem 132 reatores nucleares em fun-
cionamento, cerca de um terço dos 437 
reatores existentes em todo o mundo. 
30% de toda a energia elétrica produzida 
na Europa é de geração nuclear, o que re-
presenta 2/3 de toda a energia hipocarbó-
nica da Europa. 
A Comissão Europeia, em colaboração 
com o Grupo de Reguladores Europeus em 
Matéria de Segurança Nuclear, que reúne 
as autoridades reguladoras de todos os 

países com geração nuclear, movimen-
tou-se rapidamente para acompanhar as 
sequelas do acidente de Fukushima, com 
base legal nas disposições do Tratado 
Euratom. A regulação nuclear é matéria 
da competência de cada Estado Membro, 
mas as implicações transfronteiriças dos 
riscos nucleares impõem à UE um dever 
de vigilância e de promoção da seguran-
ça. Desde 2009 existia uma diretiva do 
Conselho estabelecendo um quadro co-
munitário para a segurança nuclear das 
instalações nucleares. A avaliação de 
Fukushima e toda a atividade subsequen-
te desenvolvida na Europa, levam agora 
a uma profunda revisão da diretiva de 
2009. Para tal contribuiu o resultado dos 
testes de resistência realizados nos paí-
ses detentores de centrais, a progressiva 
transparência e cooperação interpares 
com que decorreram esses trabalhos, 
bem como o exame detalhado de tudo o 
que correu mal em Fukushima. 
A cooperação registada dentro e fora da 
Europa foi digna de registo. O Parlamento 
Europeu, através da Comissão de Indús-
tria, Tecnologia, Investigação e Energia 
(ITRE) foi acompanhando regularmente 
os resultados da avaliação do acidente e 
dos testes de resistência que se lhe segui-
ram, reunindo regularmente com os orga-
nismos envolvidos. Tem agora perante si, 

para codecisão legislativa, uma proposta 
de diretiva do Conselho Europeu que visa 
alterar a diretiva de 2009. As alterações 
propostas visam reforçar o papel e a in-
dependência das autoridades regulado-
ras nacionais, reforçar a transparência 
informativa sobre a matéria, introduzir 
novos objetivos e requisitos em matéria 
de segurança, ao longo de todo o ciclo de 
vida das centrais incluindo o seu dispen-
dioso desmantelamento, reforçar a moni-
torização e intercâmbio de experiências 
através de um sistema de avaliação pe-
los pares e produzir orientações norma-
lizadas em matéria de segurança. Esta 
proposta de diretiva resultou de um pro-
cesso de diálogo alargado, com consulta 
pela Internet, contribuição dos regulado-
res nacionais, organizações não governa-
mentais e pessoas singulares, bem como 
os parceiros sociais e os interessados na 
produção. Foram consultados os cientis-
tas de maior reconhecimento na matéria, 
bem como o público em geral.
Com a lição de Fukushima foram identi-
ficadas e acrescentadas à diretiva me-
didas para prevenir novos tipos de risco: 
a adequação da localização das centrais 
com vista a prevenir e minimizar o impac-
to de perigos externos, como foi o sismo 
e o maremoto subsequente; a avaliação 
contínua da probabilidade destes peri-

gos e potencial revisão da base do pro-
jeto de cada instalação, tendo em conta 
eventuais extensões do seu período de 
vida útil; avaliações de risco baseadas 
em métodos que reflitam os progressos 
científicos e promovam melhoria contí-
nua da segurança. Especial atenção foi 
prestada ao risco de explosão dos reato-
res por concentração de hidrogénio, como 
aconteceu em Fukushima, obrigando ao 
arrefecimento forçado com água do mar 
e subsequente contaminação nuclear, 
um problema que continua por resolver. 
Soluções que permitam a despressuriza-
ção segura dos dispositivos de contenção 
de um reator em caso de acidente, por 
exemplo, através de ventilação filtrada 
dos dispositivos de contenção foram es-
pecialmente consideradas.
A diretiva é complexa, pode obrigar a vá-
rios tipos de medidas de transposição, 
consoante a situação de segurança de 
instalações nucleares existente em cada 
País. Portugal encontra-se na situação 
desconfortável de ter uma instalação 
nuclear instalada em Espanha, no Rio 
Tejo, correndo o risco de uma contami-
nação pós-acidente, sem tirar qualquer 
partido da produção de energia. Razão 
pela qual nos interessa especialmente a 
forma como o País vizinho aplicará esta 
directiva.

Para além da União Bancária
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2014, Ano da Agricultura Familiar
Capoulas 
Santos

O ano de 2014 foi decla-
rado o ano internacional 
da agricultura familiar 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU), com o objetivo de promover uma re-
flexão sobre esta realidade, através de várias 
iniciativas que, ao longo do ano, serão reali-
zadas pelos quatro cantos do mundo. Cerca 
de 3000 milhões de pessoas vivem em zonas 
rurais, das quais 2500 são mulheres e ho-
mens agricultores, segundo dados da ONU. 
Na União Europeia, 77% do território é clas-
sificado como território rural, nele existindo 
cerca de 13 milhões de explorações agrícolas 
sendo que, destas, mais de 95% são fami-
liares, representando cerca de 40% da área 
agrícola, segundo o Eurostat.
A definição de "pequena agricultura familiar" 
não é fácil, uma vez que, provavelmente, 
grande parte das explorações agrícolas são 
familiares mas nem todas as explorações de 
agricultura familiar são de pequena escala. 
É, contudo, para esta agricultura de pequena 
escala, que emprega sobretudo mão de obra 
familiar, que se pretende chamar a atenção e 
apelar aos decisores políticos para que a te-
nham na devida conta, dada a sua importân-

cia crucial não apenas para o auto-aprovisio-
namento mas, também, para complemento 
do rendimento, sobretudo em momentos de 
crise e de desemprego elevado noutros sec-
tores da economia.
A análise da evolução da estrutura das explo-
rações em Portugal e na Europa, revela que 
tem havido uma tendência para a diminuição 
do número de explorações ainda que o impac-
to no alargamento da sua área média seja 
menor do que seria desejável. Isto porque 
há pequenas explorações que são demasiado 
pequenas em termos de área e, ou, valor eco-
nómico, para poder proporcionar qualquer 
viabilidade. Contudo, a importância social 
da pequena agricultura exige uma atenção 
muito especial, muito para além do facto de 
constituir uma peculiaridade da agricultura 
europeia. Os números falam por si: a Europa 
tem cerca de 13 milhões de agricultores com 
uma área média das explorações de cerca de 
12 hectares (ha) enquanto os Estados Unidos 
da América têm 2 milhões de agricultores, 
com uma área média de 180 hectares. Em 
Portugal, existem cerca de 275 mil explora-
ções agrícolas, sendo a área média por ex-
ploração de 18 ha, representando a mão de 
obra familiar 78% da mão de obra agrícola, 
segundo os dados mais recentes do Eurostat. 
A realidade da agricultura familiar e de pe-

quena escala na Europa ficou reforçada com 
os últimos alargamentos, nomeadamente, 
através dos casos da Polónia e da Roménia.
A mais recente reforma da Política Agrícola 
Comum (PAC), que define o enquadramento 
para o novo período financeiro entre 2014-
2020, procurou dar resposta a esta realidade 
através de novos instrumentos específicos. 
No primeiro pilar da PAC (Pagamentos Di-
retos), foi criado um novo regime para os 
"Pequenos Agricultores", onde se integrarão 
todos os que recebem menos de 1250€ por 
ano, libertando-os de uma infinidade de exi-
gências e de procedimentos burocráticos que 
são exigidos aos demais. Para além disso, 
decidiu-se que serão arredondados para um 
valor mínimo de 500€ todos os pagamentos 
inferiores a esse valor que, no caso portu-
guês, representa uma melhoria de situação 
para cerca de 70000 agricultores.
Ainda no primeiro pilar, ficou aberta a possibi-
lidade de os Estados-membros majorarem os 
pagamentos nas zonas com constrangimen-
tos naturais, como por exemplo as zonas de 
montanha em que a estrutura das explora-
ções corresponde grandemente à agricultura 
familiar de pequena escala. 
No âmbito do II Pilar, o desenvolvimento ru-
ral, há uma série de medidas dirigidas à pe-
quena agricultura familiar, desde as ajudas 

para o investimento nas explorações agrí-
colas e, ou, coletivos, aos apoios para criar 
novas atividades não agrícolas geradoras de 
emprego, como, por exemplo o turismo ru-
ral, passando por ajudas para o arranque de 
novas pequenas explorações agrícolas, que 
podem atingir um montante de 15000 euros 
ou, ainda, destinadas a facilitar o comércio 
de proximidade de produtos agrícolas, para 
além de, entre outros, apoios financeiros 
para seguros de colheitas ou fundos mútuos 
para acorrer a acidentes naturais ou doenças 
das plantas ou de animais.
Porém, todas estas medidas são de carácter 
voluntário para os Estados-membros, dentro 
da margem de manobra que a nova PAC agora 
lhes concede. No caso de Portugal, cabe ago-
ra ao governo fazer opções e regulamentar 
as regras europeias. Mais do que de procla-
mações teóricas, o que resta agora saber é 
qual a prioridade que vai conceder à pequena 
agricultura familiar e que medidas concretas 
vão ser adotadas no quadro das possibilida-
des criadas pela nova PAC e em que o Parla-
mento Europeu tanto se empenhou.
Aproveitar todas as possibilidades de apoio 
à pequena agricultura familiar não se trata, 
para Portugal, apenas de uma prioridade po-
litica mas também, e sobretudo, de um impe-
rativo de justiça.
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Que em 2014 construamos um novo caminho 
para a Europa

luís Paulo 
Alves

No final da 2ª Guerra 
Mundial a Europa es-
tava destruída, mais 

de 50 milhões de mortos e um sofrimen-
to incomensurável. 5 anos depois do final 
da Guerra, apontaram-se caminhos para 
uma paz duradoura e um futuro próspero, 
apostando na necessidade de existir “uma 
solidariedade de facto”. Desde então foi-se 
construindo a União Europeia (UE). Novos 
desafios, novas oportunidades e novos 
problemas foram surgindo, como a crise 
que vivemos. Hoje, precisamos de reajus-
tar as nossas respostas.
Primeiro cumpre-nos retirar lições. Fo-
mos ao longo das décadas permitindo a 
desregulação dos mercados e a ganância 
no mundo financeiro, sem medirmos as 
consequências que acabariam por che-
gar. Como resposta às dificuldades que 
surgiram em 2008, a Europa seguiu uma 
linha conservadora de austeridade extre-

ma que tem promovido a exclusão social 
e aumentado a pobreza. Esta política im-
posta por tecnocratas é simultaneamen-
te responsável pelo agravamento dos de-
sequilíbrios entre os Estados Membros. 
Trata-se de resultados que terão efeitos 
que se prolongarão por muitos anos. Não 
falamos apenas dos efeitos económicos 
e sociais, mas também do nível da con-
fiança que se foi perdendo no projeto 
europeu.
Agora exige-se um debate sério e ambicio-
so, que confronte ideias e projetos distin-
tos sobre os caminhos que a Europa deve 
percorrer para sobreviver e prosperar no 
futuro. E temos de estar muito atentos à 
forma como este debate se vai travar. É 
que a austeridade que se instalou trouxe o 
aumento das desigualdades, desemprego, 
pobreza e um crescimento da insatisfação 
e da revolta que tem sido terreno fértil 
para o crescimento dos extremismos. Da-
queles que aparecem antes das Guerras 
e que, do nada, levaram às atitudes mais 
irracionais do comportamento humano, 

como as que resultaram em milhões de 
mortos e destruição. Só o debate esclare-
cedor e construtivo das ideias, dos valores, 
dos projetos, conseguirá derrotar essas 
posições extremistas e evitar que capitali-
zem votos de protesto com consequências 
dramáticas. Não podemos subestimar es-
ses perigos e temos de combatê-los com a 
afirmação dos valores e dos princípios, no 
debate esclarecedor com as populações. 
Não sao posições extremas ou o obscuran-
tismo, sobre projetos tão decisivos para 
a nossa vida quotidiana e os caminhos do 
nosso futuro que nos poderão devolver a 
esperança.
É preciso propor uma Europa mais coesa, 
que coloque a ênfase na vida dos seus ci-
dadãos, na sua sustentabilidade, harmo-
nia e prosperidade e não nos interesses 
da finança e da acumulação irrestrita de 
riqueza pessoal. Cabe-nos abrir o futuro 
aos jovens e aos cidadãos da Europa atin-
gidos pela austeridade que a crise impôs, 
defender os que menos têm e prosseguir 
politicas que combatam os desequilíbrios 

entre as Regiões e os Estados-membros, 
a desregulação económica e financeira 
e as desigualdades que caracterizaram 
a origem desta crise e que não têm lugar 
nas soluções necessárias para a sua ul-
trapassagem. Temos de nos voltar para 
as pessoas e subordinar os interesses da 
alta finança aos interesses democráticos 
dos Povos.
O aprofundamento da integração europeia 
implicará a participação permanente pe-
los Povos e uma transformação das insti-
tuições e das práticas políticas europeias, 
no sentido da sua maior aproximação aos 
cidadãos. 
Por isso, em 2014, as eleições europeias 
são decisivas para começar a construir 
esse novo caminho para a Europa e para 
todos nós. O nosso voto vai indicar uma 
opção por prioridades políticas e estabe-
lecer um compromisso recíproco, reforça-
do, com o candidato que escolhemos para 
presidir à Comissão Europeia. E deve, so-
bretudo, rejeitar inequivocamente os ape-
los dos extremistas.
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