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No decorrer do processo de audições 
surgiram sérios motivos de inquietação que 
resultam sobretudo da identidade política e 
ideológica de alguns dos comissários

Os primeiros meses da presente legislatura europeia foram 
marcados pelo discurso proferido pelo novo Presidente da Co-
missão, Jean-Claude Juncker, perante o Parlamento Europeu, 

em Estrasburgo, e pelo processo de audições aos comissários indigi-
tados que decorreu em Bruxelas.
Juncker, no seu discurso inaugural, anunciou a intenção de promover 
uma redefinição séria das prioridades políticas da UE. Condenou a op-
ção por uma austeridade excessiva, reconheceu a escassa democra-
ticidade do modelo da Troika, comprometeu-se a promover o relança-
mento do investimento público a nível europeu. Neste caso apontou 
mesmo um número exacto: 300 mil milhões de euros. Para que o 
novo Presidente da Comissão adoptasse tal decisão concorreu deci-
sivamente o Grupo S&D, que impôs condições para a sua participação 
nesta espécie de grande coligação europeia.
Já no decorrer do processo de audições surgiram sérios motivos de 
inquietação que resultam sobretudo da identidade política e ideoló-
gica de alguns dos comissários a quem foram atribuídas importantes 
responsabilidades nos domínios económico e monetário. Isso obriga-
rá a uma especial fiscalização parlamentar a levar a cabo nos próxi-
mos 5 anos.
A delegação portuguesa teve já oportunidade de reunir com António 
Costa, futuro Secretário-Geral do PS, com quem foram trocadas im-
pressões sobre os principais temas da agenda política europeia. An-
tónio Costa reafirmou a opção profundamente europeísta do PS e sa-
lientou a necessidade de reorientar as políticas europeias no sentido 
do estímulo ao crescimento económico e da criação de emprego. 
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A escolha dos Comissários também depende 
do Parlamento Europeu - não é só um assunto 
privado de Primeiro ministro

O big bang da próxima Comissão Europeia está em marcha e 
os Eurodeputados eleitos pelo PS têm estado a intervir ac-
tivamente para influenciar a sua construção, tirando tam-

bém partido de integrarem o Grupo S&D, sem o qual não pode ha-
ver maioria no Parlamento Europeu. Este Parlamento tem agora 
neste processo um papel bem mais relevante do que no passado, 
já que, antes do seu voto final e geral de consentimento, os candi-
datos a comissários são submetidos não só a audições mas tam-
bém, se necessário, a votações sobre a sua competência geral para 
ser comissário assim como a sua competência específica para uma 
determinada pasta. Portanto, alguns podem ficar pelo caminho ou 
serem reafectados a outra pasta, como aconteceu.
O ponto de partida para este papel reforçado do Parlamento Euro-
peu começou no novo método de escolha do Presidente da Comis-
são Europeia, definido pelo Tratado de Lisboa. Pela primeira vez na 
história europeia, ele foi eleito pelo Parlamento Europeu, após pro-
posta do Conselho Europeu que teve em conta os resultados das 
eleições europeias e portanto a vontade dos cidadãos à escala eu-
ropeia. Jean-Claude Juncker, candidato do PPE, pode contar com 
o apoio de S&D porque se comprometeu com uma agenda de reo-
rientação clara da Europa no sentido do crescimento e do emprego.
No entanto, a fase que se seguiu de seleção dos comissários ficou 
em muitos casos - incluindo o português - pautada por conveniên-
cias de política nacional, abstraindo do mérito europeu e compe-
tência do candidato para a pasta, ou mesmo, como no caso húnga-
ro, da conformidade com os valores básicos europeus. Isto levou a 
remodelações inevitáveis a pedido do Parlamento Europeu.
Através duma pressão sistemática e persistente, o Grupo S&D 
conseguiu:
- elevar o número de mulheres comissárias (9 sobre um total de 
28, portanto ainda muito longe da paridade);
- evitar que o Comissário para o Emprego e Assuntos Sociais fosse 
um político de orientação neo-liberal (Carlos Moedas);
- atribuir a Timmermans, da família S&D e  primeiro Vice-Presi-
dente da Comissão Europeia, um papel de garante geral do objec-
tivo de desenvolvimento sustentável, procurando com isso contra-
balançar a futura ação de dois conservadores muito contestados: 
Canete que terá a cargo a política energética e Katainen, que terá 
a cargo a agenda de crescimento e emprego e o plano de investi-
mento europeu. Esta foi aliás a pasta sugerida por Jean-Claude 
Juncker a Portugal e que o nosso país perdeu, por sectarismo mío-
pe deste Governo.
Apesar destas correções, o risco de composição desequilibrada e 
conservadora da nova Comissão Europeia continua claro, particular-
mente na área económica e portanto, a nossa pressão vai continuar.
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Presidente da Delegação para as Relações com o Mercosul
MeMbro efectivo
AFET - Comissão dos Assuntos Externos 
DROI - Subcomissão dos Direitos do Homem 
DMER - Delegação para as Relações com o Mercosul 
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D-BR - Delegação para as relações com a República Federativa do Brasil
contactoS
Morada: Rue Wiertz 60 ASP14G306, B-1047 Bruxelas
Telefone: 0032 2 2845435
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MeMbro efectivo
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da Comissão dos Assuntos Políticos.
DLAT - Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana – 
membro da Comissão do desenvolvimento sustentável, ambiente, energia 
e inovação tecnológica.
MeMbro Suplente
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Alimentar.
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Morada: Rue Wiertz 60, ASP14G246, B-1047 Bruxelas
Telefone: 0032 2 2845260
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MeMbro efectivo
DLAT - Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 
MeMbro Suplente
IMCO - Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
D-CL - Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Chile 
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Foi de Teoria dos Jogos que me lembrei 
diversas vezes no processo de decisão 
que acompanhou a avaliação do colégio 
de comissários proposto por Jean Claude 
Juncker, ao Parlamento Europeu, ao qual 
dedico este breve texto

No início da minha vida académica lecionei Investigação Opera-
cional, uma disciplina de métodos matemáticos aplicados à de-
cisão, na qual a designada teoria dos jogos tinha um lugar de 

destaque. 
Foi de Teoria dos Jogos que me lembrei diversas vezes no processo de 
decisão que acompanhou a avaliação do colégio de comissários propos-
to por Jean Claude Juncker, ao Parlamento Europeu, ao qual dedico 
este breve texto.
Essa proposta seguiu-se a dois passos de grande significado na relação 
interinstitucional. Em primeiro lugar o Parlamento Europeu conseguiu 
pela primeira vez eleger como Presidente da Comissão Europeia um 
dos seus Membros e um dos candidatos que tinham sido apresentados 
a sufrágio nas eleições europeias.
Em segundo lugar o programa de candidatura que permitiu a eleição 
desse candidato resultou de um compromisso alargado e incorporou 
muitas das prioridades fundamentais para a União Europeia, como a 
prioridade ao investimento e ao crescimento verde e azul, bem como a 
criação de emprego qualificado.
Este bem maior de património negocial adquirido foi confrontado com a 
proposição pelos governos de um naipe de comissários em média muito 
fracos ou desajustados das funções e missões que lhe foram atribuídas. 
Que fazer neste contexto? Aceitar a proposta em nome do bem maior 
ou dar, ainda que involuntariamente, a mão a muitos ressabiados 
com os passos percorridos e forçar o regresso do processo à casa de 
partida?
Quando os deputados do PS nas Comissões que avaliaram (a título de 
exemplo) o Comissário para o Crescimento, o Investimento e o Empre-
go Jyrki Katainen decidiram fazer-se substituir para não votar contra, 
exerceram a tomada de decisão complexa, de por um lado não destruir 
o bem maior do que tinha sido adquirido (e que poderia estar em cau-
sa se em retaliação a uma má votação no finlandês, o PPE reprovasse 
Moscovici) e por outro lado marcar bem a sua recusa do perfil do indigi-
tado para a carta de missão que lhe foi atribuída.
Em resultado destas e doutras atitudes, o colégio de comissários ain-
da em construção, e sobretudo a divisão interna de competências, so-
freram durante o processo melhorias significativas. A clarificação das 
funções de Moscovici e a atribuição a Frans Timmermans duma tu-
tela transversal sobre o desenvolvimento sustentável são disso bons 
exemplos.
No momento em que escrevo este texto, o “jogo” ainda está em aber-
to. Acredito que o compromisso final marcará uma nova e mais auspi-
ciosa etapa na construção europeia. Mas até lá o processo de decisão 
tem que ser firme e bem fundamentado.  Nem sempre as decisões mais 
óbvias são as melhores. As melhores são as que defendem o interes-
se dos povos e o futuro da Europa da paz, da cidadania e do progresso.  
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RICARDO seRRãO sAnTOs
MeMbro efectivo
PECH - Comissão das Pescas 
D-CA - Delegação para as Relações com o Canadá 
MeMbro Suplente
AGRI - Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
D-US - Delegação para as Relações com os Estados Unidos
contactoS
Morada: Rue Wiertz 60 ASP 14G340, B-1047 Bruxelas 
Telefone: 0032 2 28 45655
EMail: ricardo.serraosantos@europarl.europa.eu

AnA gOmes
MeMbro efectivo
LIBE - Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos 
SEDE - Subcomissão da Segurança e da Defesa 
D-US - Delegação para as Relações com os Estados Unidos 
DMED - Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo 
MeMbro Suplente
AFET - Comissão dos Assuntos Externos 
DROI - Subcomissão dos Direitos Humanos
contactoS
Morada: Rue Wiertz 60 ASP14G158, B-1047 Bruxelas 
Telefone: 0032 2 2845824
EMail: ricardo.serraosantos@europarl.europa.eu

PeDRO sILvA PeReIRA
MeMbro
Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais (AFCO) e é 
membro da Comissão do Desenvolvimento (DEVE). É também membro 
suplente da Comissão do Comércio Internacional (INTA).
É ainda membro da Delegação para as Relações com o Japão (D-JP) e 
membro suplente da Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-
UE (DACP).
contactoS
Morada: Rue Wiertz, 60 – ASP 14G242, 1047 Bruxelas
Telefone: 0032 2 2845707
EMail: pedro.silvapereira@europarl.europa.eu

LILIAnA RODRIgues
MeMbro efectivo
REGI - Comissão do Desenvolvimento Regional.
FEMM - Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros.
DMAS - Delegação para as Relações com os Países do Maxereque.
DMED - Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo.
MeMbro Suplente
CULT - Comissão da Cultura e da Educação.
DROI - Subcomissão dos Direitos do Homem.
DNAT - Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da 
NATO.
É vice-presidência da Cultura no EUROMED.
contactoS
Morada: Rue Wiertz 60 ASP14G346, B-1047 Bruxelas
Telefone: 0032 2 2847759
EMail: liliana.rodrigues@europarl.europa.eu
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António Costa em Bruxelas com 
eurodeputados e Delegação socialista

António Costa reuniu-se, no dia 
7 de Outubro, com os eurode-
putados e a Delegação do Par-
tido Socialista no Parlamento 
Europeu.
Este encontro decorreu em Bru-
xelas e serviu para trocar ideias 

e fazer um ponto de situação do 
trabalho já desenvolvido.
António Costa, candidato do 
Partido Socialista a Primeiro-
-Ministro, defendeu um reforço 
da ligação do grupo parlamen-
tar europeu com os deputados 

na Assembleia da República e 
desejou a todos, incluindo fun-
cionários da delegação e assis-
tentes parlamentares, um "óp-
timo trabalho".
Durante este encontro foi fei-
ta uma avaliação das audições 

aos Comissários indigitados e 
discutida a posição a adoptar 
nas votações. Foram abordados 
também temas económicos re-
levantes para Portugal e traça-
do um caminho para o futuro.
Durante esta reunião, Antó-

nio Costa confirmou a sua in-
tenção de manter um contacto 
permanente com os eurodepu-
tados socialistas, garantindo 
que "este foi o primeiro encon-
tro de muitos que quer manter 
regularmente".

FRAnCIsCO AssIs foi eleito Presidente da Delegação para 
as relações com o Mercosul. O deputado tinha já assumido o 
desígnio de colocar o tema das relações da UE com a Améri-
ca Latina no centro do debate político europeu, ao questionar 
a Alta Representante da Comissão Europeia para os Assun-
tos Externos, Federica Mogherini, acerca da concretização do 
acordo de Associação entre a UE e o Mercosul. 
O Mercosul é um importante projecto de integração política, 
económica e social de países da América Latina e que conta 
com o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela 
como membros.

mARIA JOãO RODRIgues foi eleita vice-presidente do gru-
po dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Euro-
peu. É a primeira vez que os deputados portugueses conse-
guem eleger um membro para a vice-presidência do grupo 
S&D, o segundo maior dos 28 Estados-membros.
A eurodeputada portuguesa assumiu a coordenação política 
das pastas da Economia, Emprego, Mercado Interno e Políti-
cas da Juventude.

No âmbito das audições aos comissários indigitados, CARLOs 
ZORRInhO formulou a Alenka Bratusek, Comissária indicada 
para Vice-presidente responsável pela pasta da União da Ener-
gia, questões respeitantes à interligação entre energia e infor-
mação, no quadro da Comissão de Indústria, Investigação e 
Energia, onde é membro efectivo. Os eurodeputados desta Co-
missão parlamentar acabaram por reprovar a candidata eslo-
vena por manifesta desadequação do seu perfil para o cargo.

eLIsA FeRReIRA, eurodeputada socialista e coordenado-
ra dos socialistas europeus na comissão parlamentar dos as-
suntos económicos e monetários do Parlamento Europeu fez a 
apresentação, na Reitoria da Universidade do Porto, do livro de 
três académicos portugueses Aurora C. Teixeira, Ester G. Silva 
e Ricardo Paes Mamede intitulado "Structural Change, Com-
petitiveness and Industrial Policy: Painful Lessons from the 
European Periphery". Durante a apresentação, a eurodeputa-
da considerou esta iniciativa essencial para o debate sobre as 
causas e para a definição de soluções para a chamada crise das 
dívidas soberanas. Para Elisa Ferreira, aliás, a reduzida contes-
tação académica dos últimos anos das teses dominantes so-

bre as causas da crise contribuíram para o seu agravamento 
por não ter permitido uma compreensão clara de que as verda-
deiras razões assentam na construção da moeda única euro-
peia, cujo modelo actual é, de facto, um motor de divergência 
que agravou e continuará a agravar "de forma insuportável" os 
desequilíbrios internos em termos de competitividade.

PeDRO sILvA PeReIRA integrou a delegação de 5 deputa-
dos do Parlamento Europeu que participaram, em Washing-
ton, na "3.ª Conferência Anual do Investimento para o Cresci-
mento e o Emprego", que teve como oradores Joseph Stiglitz 
e Massimo D´Alema entre outros. Durante esta deslocação o 
deputado socialista participou ainda num seminário dedicado 
à Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento entre 
a UE e os EUA.

AnA gOmes participou no primeiro "trílogo" (reunião de ne-
gociação entre os co-legisladores da UE - o Parlamento, o Con-
selho e a Comissão) sobre a revisão de Directiva Anti-Bran-
queamento de Capitais, enquanto relatora-sombra do Grupo 
dos Socialistas & Democratas. Neste dossiê legislativo, o Par-
lamento exige a criação de um registo central de beneficiários 
de empresas em todos os Estados-Membros, que deve ser de 
acesso público. A transparência do registo exigida pelo Parla-
mento, à qual os governos da UE se opõem, é, segundo Ana Go-
mes, um aspecto fundamental para garantir maior eficácia na 
luta contra a corrupção, evasão fiscal, terrorismo e outros cri-
mes. "Os corruptos e outros criminosos não podem continuar a 
utilizar estruturas empresariais opacas e complexas para es-
conderem os proveitos de actividades ilícitas na UE - é pre-
ciso mais transparência sobre quem controla casa empresa, 
e é preciso que esta informação seja acessível a todos, e não 
apenas a polícias e investigadores. O caso da falência do Gru-
po Espírito Santo é um exemplo clamoroso da necessidade de 
garantir à sociedade civil e aos jornalistas, assim como a todos 
os cidadãos e investidores, o acesso à informação sobre quem 
são os beneficiários últimos de qualquer estrutura empresa-
rial na UE, e no mundo", afirmou a eurodeputada socialista.

O eurodeputado açoriano RICARDO seRRãO sAnTOs par-
ticipou nas Conferências EurOcean2014 que tiveram lugar em 
Roma. No encerramento dos trabalhos foi apresentada a De-

claração de Roma que reconhece a necessidade de ligar ciên-
cia, política e as pessoas evocando quatro vetores essenciais 
de atuação: valorização dos oceanos; a capitalização da lide-
rança europeia no que diz respeito ao estudo e conhecimen-
to dos mares; promoção do conhecimento dos mares e quebra 
das barreiras científicas ainda existentes. Na ocasião, Serrão 
Santos, referiu tratar-se "de uma reflexão visionária e ganha-
dora para Europa, para os cientistas e o para o cidadão comum. 
Todos têm a ganhar!".

LILIAnA RODRIgues esteve presente no seminário sobre 
a violência doméstica organizado pela Universidade do Minho.
Na sua intervenção a Eurodeputada socialista falou sobre a 
"Estratégias Europeias de Combate à Violência Doméstica: 
Como Lidar com o Agressor", onde deu a conhecer estudos que 
realizados nos últimos tempos sobre a violência doméstica no 
espaço Europeu, em Portugal e mais especificamente na Ilha 
da Madeira, uma das regiões europeias com mais índice de vio-
lência doméstica.  
O objectivo do Seminário sobre Violência Doméstica, organi-
zado pelo Mestrado em Direito das Crianças, Família e Suces-
sões da Escola de Direito da Universidade do Minho e pelo Ius 
Dicere: Instituto em Direito Judiciário foi trazer a debate dife-
rentes visões sobre este fenómeno. Desta forma, a violência 
doméstica foi analisada na perspectiva do Direito da Família, 
do Direito Penal, na perspectiva sociológica da criança inserida 
numa família que protagoniza episódios de violência domésti-
ca, e na perspectiva de uma eurodeputada, que pretende real-
çar uma realidade constante na vida de muitas famílias euro-
peias, mas que por vezes é ignorada ou até mesmo esquecida.

A Delegação dos euRODePuTADOs DO Ps no 
Parlamento Europeu tem já uma conta oficial no 
Twitter, em twitter.com/PSnaEuropa e uma nova 
morada na internet, em www.pseuropa.pt.
Esta nova conta no Twitter dá a conhecer as princi-
pais actividades desenvolvidas pelos 8 eurodeputa-
dos do Partido Socialista, bem como redireccionar 
para links com imagens das intervenções feitas em 
Bruxelas e Estrasburgo.
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