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Sakharov, um físico de extraordinário 
prestígio, foi talvez o mais proeminente 
dissidente soviético. Tornou-se um símbolo 
universal da luta pela liberdade, pela 
afirmação da dignidade humana e pelo 
respeito dos Direitos do Homem

E m 1998 o Parlamento Europeu instituiu o Prémio Sakharov, prémio des-
tinado a premiar uma personalidade ou uma organização que se tenham 
destacado na promoção dos Direitos Humanos. Sakharov, um físico de 

extraordinário prestígio, foi talvez o mais proeminente dissidente soviético. 
Tornou-se um símbolo universal da luta pela liberdade, pela afirmação da dig-
nidade humana e pelo respeito dos Direitos do Homem.
Através da atribuição deste prémio, desde 1998 até hoje, o Parlamento Eu-
ropeu tem reconhecido e promovido a actuação de quem em circunstâncias 
especialmente difíceis, senão mesmo trágicas, concorreu nas mais diversas 
latitudes para a concretização daqueles objectivos. Não por acaso a primeira 
distinção recaiu no nome de Nelson Mandela, referência máxima dos princí-
pios inspiradores deste prémio.
Este ano - por proposta do Grupo dos Socialistas e Democratas - o Prémio 
Sakharov foi atribuído ao Dr. Dennis Mukwege, um médico ginecologista de 58 
anos que desenvolve uma actividade notável na República Democrática do Con-
go. O seu trabalho consiste no tratamento das mulheres vítimas de violação 
num contexto de guerra. Esta situação constitui um dos dramas do nosso tem-
po, pois as mulheres são quase sempre as vítimas mais silenciosas da violência. 
Em circunstâncias particularmente difíceis Mukwege desenvolve uma activi-
dade médica preocupada com a restituição da dignidade às vítimas de violação.
Devemos salientar o profundo significado político da atribuição deste prémio: 
ele traduz, simultaneamente, o respeito por uma acção individual moralmen-
te superior e o reconhecimento da importância da luta das mulheres africa-
nas pela consagração da sua dignidade. Infelizmente, seja quais forem as cir-
cunstâncias, sempre que a humanidade sofre há uma parte dela que padece 
ainda mais - as mulheres. É bom nunca nos esquecermos desta injustiça para 
que jamais desistamos de lutar contra ela.
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2 SuPLEMENTO euROPA

É com alguma apreensão que a banalidade 
do discurso retórico político europeu nos 
preocupa, quando o próprio ex-presidente da 
comissão europeia reconheceu que a cultura 
e a educação foram secundarizadas

A garantia de preservação da cultura europeia só é possível pela edu-
cação. Por uma educação cultural que agoniza perante os constantes 
cortes orçamentais europeus e dos próprios Estados. Nunca foi tão 

claro o desprezo pela Cultura Educacional como nos tempos que correm. 
Provavelmente porque a Cultura e a Educação não se medem por fórmulas. 
A razão é simples: não são quantificáveis.
O Relatório do Conselho Europeu sobre Educação, na Cimeira de Lisboa, re-
fere que as políticas nacionais em matéria de educação [devem centrar-se 
em] três objectivos: "1. aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas de 
educação e formação na uE; 2. permitir o acesso de todos à educação e à 
formação “ao longo da vida” e 3. abrir os sistemas de educação e formação 
ao mundo". A grande estratégia europeia, relembrando passados industriais, 
para levar a cabo uma verdadeira educação para a cultura surge do seguin-
te modo: "é necessário encontrar outros meios de persuadir essas pessoas 
de que manter aptidão para ler, escrever e contar é primordial, tanto no pla-
no pessoal como profissional". Então e pensar? E se educar é uma liberda-
de como é que a Europa pretende fazer dela um constrangimento? Ainda no 
mesmo relatório, de 38 páginas, são reservadas 22 palavras (pouco mais 
de 2 linhas) sobre aquilo que é denominado de aptidões pessoais: "observa-
-se com frequência que os sistemas de ensino se concentram na transmis-
são de competências profissionais, confiando praticamente ao acaso as ap-
tidões pessoais". É este o grande projecto europeu de educação: que num 
imenso mosaico social, em constante mutação, sejam desenvolvidas com-
petências profissionais entendidas como formação ao longo da vida, onde 
se confirma a "penúria actual dos jovens nos sectores da Matemática e das 
Ciências Naturais". Num relatório onde as alusões às empresas dentro e 
fora da escola são uma constante, e sem esclarecer o tal desenvolvimento 
das aptidões pessoais, a educação fica reduzida ao desenvolvimento do "es-
pírito empresarial". Espírito esse que, no mesmo relatório, deve ser incutido 
desde o 1º ciclo ao ensino secundário. O ensino secundário, pela sua nature-
za, deveria ser a força de desenvolvimento da cultura europeia mas o que se 
tem feito é a fragmentação do ensino secundário em fileiras técnicas e aca-
démicas que fez com que o ensino secundário se tornasse, segundo Azeve-
do, “uma zona de calamidade pública".
As novas competências numa Europa, em que "Henry Ford forneceu a se-
nha de acesso à amnésia colectiva" (STEINER), são o fruto do pacto social 
entre diversos organismos, nacionais e internacionais, que recomendam o 
desenvolvimento do perfil do Homem Novo que nos faz reflectir sobre a Eu-
ropa. Ser europeu não pode reduzir-se a um conjunto de características exi-
gidas pelo sistema económico. Aliás, foi isso que sempre nos distinguiu dos 
restantes mundos. É com alguma apreensão que a banalidade do discur-
so retórico político europeu nos preocupa, quando o próprio ex-presidente 
da comissão europeia reconheceu que a cultura e a educação foram secun-
darizadas. O problema do projecto educativo europeu é que ele parece não 
existir.

OPINIÃO 
A AgOnIA DA 
cuLTuRA e DA 
eDucAçãO 
numA euROPA 
meRcAnTILIzADA
 LILIANA RODRIGuES

comissão europeia aponta 
exemplo sobre Portugal que  
é desmentido pela realidade

Primeira reunião do novo 
comissário europeu, carlos 
moedas, foi com socialistas 
portugueses

Carlos Moedas reuniu-se com 
a delegação Socialista no Par-
lamente Europeu, num encon-
tro que serviu para a troca de 
ideias e perspetivas para os 
próximos cinco anos.
Este foi a primeira reunião que 
o novo Comissário Europeu 
para a Investigação, Ciência 
e Inovação, realizou com um 
grupo político no Parlamento 

Europeu e surge no seguimen-
to de um convite feito pelo 
responsável da delegação So-
cialista, Carlos Zorrinho.
Com esta iniciativa os deputa-
dos socialistas no Parlamento 
Europeu deram início a uma sé-
rie de encontros que pretendem 
manter com a nova Comissão 
de jean-Claude juncker.
Recorde-se que a delegação 

Socialista Portuguesa, em 
conformidade com a orien-
tação de voto do grupo dos 
Socialistas e Democratas, 
decidiu não votar contra a in-
vestidura da Comissão jun-
cker dando-lhe o benefício da 
dúvida em face dos compro-
missos políticos de mudança 
assumidos perante o Parla-
mento Europeu.

Os 8 eurodeputados do PS 
questionaram a Comissão Eu-
ropeia sobre as razões que a 
levam a citar Portugal como 
um caso de sucesso apontan-
do como "reformas estrutu-
rais eficazes" as realizadas no 
mercado de trabalho, isto no 
momento em que o país apre-
senta uma situação social de-
sastrosa, exibindo a terceira 
taxa de desemprego mais ele-
vada da zona euro e mais de 
um quarto da população em 
risco de pobreza e exclusão 
social.
A iniciativa dos socialistas 
resulta da leitura da última 
"Análise Anual do Crescimen-
to (AGS) para 2015" pela Co-
missão que apresenta Portu-

gal como um dos "exemplos 
de reformas estruturais efica-
zes" entre os países da união 
Europeia, sublinhando, em 
apoio da sua tese, que a "taxa 
de desemprego diminuiu cerca 
de 2 pontos percentuais en-
tre 2013 e 2014 (previsão)". 
Dados da Comissão Europeia, 
agora publicados, mostram 
que a taxa de desemprego 
apurada no final de 2013 as-
cendia a 16,4% da população 
ativa
Para os eurodeputados so-
cialistas, a Comissão Euro-
peia tira conclusões que não 
são fundamentadas pelos fac-
tos, tendo em conta que, por 
exemplo, Portugal desperdiça 
30% da sua população ativa.

As estatísticas oficiais refe-
rem que Portugal tinha, no 3° 
trimestre de 2014, 688,3 mil 
desempregados, 232 mil tra-
balhadores em subemprego e 
302,3 mil pessoas que desisti-
ram de procurar emprego. Se 
se acrescentarem as 351 mil 
pessoas que emigraram en-
tre 2011 e 2013, Portugal ti-
nha no final do ano passado 
1,57 milhões de pessoas sem 
emprego.
O próprio relatório sobre o 
emprego, que acompanha a 
AGS, descreve Portugal como 
um dos Estados-Membros em 
que a população empobreceu, 
visto que a taxa de risco de po-
breza e exclusão aumentou 
para 25,8%.
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Imagine-se um conjunto de escavadoras 
de enorme dimensão a revolver os fundos 
marinhos

É muito cedo para saber se é economicamente estimulante explo-
rar os recursos minerais existentes nos fundos marinhos dos Aço-
res. Há expectativas derivadas do conhecimento que reportam a 

existência de sulfuretos polimetálicos com altos teores de metais no-
bres assim como do interesse de uma empresa em obter um acordo de 
prospeção.
Para se poder avaliar o interesse e o impacto económico de uma ativi-
dade deste género é essencial avançar com a fase de prospeção, verifi-
cando a extensão superficial dos depósitos, até que profundidade abai-
xo do fundo estão presentes e a sua densidade. A par disso, haverá que 
avaliar o impacto ambiental e social que a uma eventual exploração po-
derá implicar. É precisamente isso que está a ser estudado através do 
projeto Managing Impacts of Deep-seA reSource exploitation (MIDAS), 
financiado pela Comissão Europeia. Com a participação do IMAR/DOP 
da universidade dos Açores, no âmbito do MIDAS está a desenvolver-se 
conhecimento e ferramentas para compreender os impactos da explora-
ção mineral no mar em todas as suas vertentes.
Para se ter uma ideia do que poderá acontecer em termos ambientais, 
imagine-se um conjunto de escavadoras de enorme dimensão a revolver 
os fundos marinhos. Apesar da dimensão do nosso mar, não podemos ex-
cluir, antes pelo contrário, a hipótese de que as plumas de sedimentos 
levantadas tenham repercussões nos recursos vivos.
Em termos sociais, e caso se confirmem os valores mais otimistas em 
termos económicos, há que certificar que os novos recursos são utiliza-
dos de forma sensata e reprodutiva.  Há que garantir a transparência de 
procedimentos e a segurança da eventual exploração destes recursos 
minerais. Foi precisamente isto  que me pediram para comentar duran-
te uma conferência que ocorreu recentemente no “Instituto de Estudos 
Avançados de Sustentabilidade” em Potsdam. Aí tive oportunidade, para 
além de questões de contexto mais global e incluindo alguns receios,  de 
fazer uma aproximação sobre os avanços feitos na Região dos Açores.
Para além da legislação particularmente dedicada à prospeção e ex-
ploração de minerais e que inclui a ligação aos processos de participa-
ção pública e aos estudos de impacto ambiental, nos Açores criaram-se 
também bolsas de áreas protegidas nas quais não será possível realizar 
qualquer atividade mineira.
Recentemente, a Assembleia da República aprovou uma lei que apare-
ce em desarmonia com o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, 
amplamente enfatizadas pelos principais partidos políticos dos Açores, 
e que coloca em causa o procedimento e o edifício jurídico atrás referido. 
É urgente haver uma clarificação que permita avançar com a prospeção 
e que balize atempadamente as fronteiras ambientais e que dê trans-
parência aos processos sociais associados. O futuro dos Açores assim 
o impõe e o desenvolvimento harmónico de Portugal assim o aconselha.

OPINIÃO 
DA PROSPeçãO 
à exPLORAçãO 
DOS mIneRAIS 
mARInhOS
RICARDO SERRÃO SANTOS

O médico congolês Denis 
Mukwege foi o galardoado de 
2014 do Prémio Sakharov do 
Parlamento Europeu, mercê dos 
seus esforços para devolver a 
integridade física e psicológica 
a milhares de mulheres e rapa-
rigas vítimas de abusos sexuais 
infligidos pelas forças rebeldes 
na República Democrática do 
Congo.  
"A Conferência de Presidentes 
decidiu atribuir de forma unâni-
me o Prémio Sakharov ao médi-
co Denis Mukwege, da Repúbli-
ca Democrática do Congo, pela 
sua luta pela proteção das mu-
lheres", anunciou a 21 de outu-
bro o socialista alemão Martin 
Schulz, Presidente do Parla-
mento Europeu. 
Denis Mukwege recebeu o galar-
dão a 26 de novembro durante a 
sessão plenária em Estrasbur-
go. "Gastámos demasiado tem-
po e energia a reparar as conse-
quências da violência. É altura 
de resolver as causas", afirmou 
Denis Mukwege na cerimónia de 
entrega do prémio, apelando à 
união Europeia e aos seus Esta-
dos-Membros para que utilizem 
todos os instrumentos ao seu 
alcance para apoiar a resolução 
dos conflitos na região.
"A justiça também deve estar 

no centro do processo de paz e 
a luta contra a impunidade (...) 
deve ser reforçada", acrescen-
tou. "Em cada mulher violada, 
vejo a minha mulher, em cada 
mãe violada vejo a minha mãe, 
em cada criança violada vejo os 
meus filhos", afirmou o Prémio 
Sakharov 2014. 
O Deputado Francisco Assis 
apoiou vivamente a aprova-
ção desta candidatura ao Pré-
mio Sakharov, aquando da reu-
nião conjunta da Comissão dos 
Assuntos Externos e da Sub-
comissão dos Direitos do Ho-
mem. Na sua intervenção, o eu-
rodeputado Socialista depois de 
lembrar o percurso de vida de 
Andrei Sakharov, assinalando-
-o como uma das "referências 
cívicas, morais e políticas para 
muitos políticos da geração dos 
anos 80 e 90", defendeu a atri-
buição da edição deste ano do 
prémio Sakharov ao médico gi-
necologista Denis Mukwege, de 
58 anos, pelo trabalho que in-
cansavelmente desenvolve na 
República Democrática do Con-
go. A atribuição do Prémio ao 
Dr. Mukwege pretende ser uma 
chamada de atenção "para um 
continente relativamente es-
quecido, África, e à parte mais 
débil deste continente que são 

as mulheres africanas", afirmou 
o cabeça de lista do PS às elei-
ções europeias. 
Na reunião da Delegação Parla-
mentar uE/ACP que decorreu 
logo após a entrega do prémio 
no hemiciclo de Estrasburgo, o 
Presidente da Delegação Socia-
lista no Parlamento Europeu, 
Carlos Zorrinho, teve oportuni-
dade de questionar Mukwege 
sobre a forma como vai usar o 
prémio e se pondera tornar-se 
embaixador mundial deste tema 
de violação das mulheres em 
teatro de guerra à escala global. 
Na resposta, o laureado disse 
que este prémio é um reconheci-
mento da existência das vítimas, 
uma forma de levar o seu grito 
mais longe. "Este prémio Sakha-
rov não irá parar! Ações concre-
tas vão ser levadas a cabo para 
que as mulheres possam decidir 
o seu corpo. Este combate deve-
rá ser travado à escala global", 
afirmou.
Recorde-se que o "Prémio 
Sakharov para a Liberdade de 
Pensamento" é atribuído todos 
os anos pelo Parlamento Euro-
peu. Criado em 1988, recompen-
sa personalidades ou entidades 
que se esforçam por defender 
os direitos humanos e as liber-
dades fundamentais.

Denis mukwege laureado 
com o Prémio Sakharov 
2014
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4 SuPLEMENTO euROPA

^ FRAncIScO ASSIS foi nomeado relator de 
três propostas da Comissão Europeia que visam 
alterar os acordos sobre o espaço aéreo entre a 
união Europeia e a Geórgia, Israel e o Canadá. O 
Parlamento Europeu terá de dar o seu consen-
timento para a adaptação dos três acordos, de 
modo a que os mesmos tenham em conta a ade-
são da Croácia, que aconteceu no dia 1 de julho 
de 2013.
Os três acordos que vão ser agora adaptados 
têm uma assinalável importância geoestratégi-
ca para a uE: o acordo sobre o Espaço de Aviação 
Comum com a Geórgia foi o primeiro a ser cele-
brado na região do Cáucaso; o acordo com Israel 
revela-se importante para a criação de um espa-
ço de aviação comum entre a uE e os seus vizi-
nhos do Sul e do Leste, nomeadamente na região 
do Mediterrâneo.

^ "É o próprio projeto europeu que está em risco 
se a economia não conseguir recuperar", adver-
te o trabalho de um grupo de peritos na "Análise 
Anual do Crescimento Independente" para 2015. 
Este estudo apresentado em Bruxelas, mostra 
que o crescimento na zona euro deverá aumen-
tar de 0,8% em 2014 para 1,3% em 2015 e 1,6% 
em 2016. A Europa enfrenta um longo período de 
baixo crescimento, desemprego elevado, aumen-
to das desigualdades e um risco real de deflação 
se a economia não for estimulada através de um 
plano de investimentos ambicioso e de políticas 
monetárias corajosas. Estas são algumas das 
principais conclusões da Análise Anual do Cresci-
mento Independente (iAGS), no âmbito da "Eco-
nomia Progressista", uma iniciativa do Grupo So-
cialista no Parlamento Europeu coordenada por 
mARIA JOãO RODRIgueS.

^ No âmbito da Comissão ITRE - Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, ocorreu 
em Bruxelas, a primeira troca de pontos de vista 
sobre o relatório relativo a "Soluções de intero-
perabilidade para as administrações públicas, as 
empresas e os cidadãos europeus (ISA2)", cujo 
cARLOS zORRInhO é o relator. O eurodeputa-
do socialista foi também responsável pela orga-
nização do evento de apresentação do estudo IC-
TARTCONNECT, que teve lugar no passado dia 11, 
no Parlamento Europeu em Bruxelas. Na sua in-
tervenção o deputado valorizou a importância do 
cruzamento entre a arte e a tecnologia como fon-
te e valor no quadro da nova revolução industrial. 

^ eLISA FeRReIRA quer que a união Europeia 
atue já e de forma determinada para acabar com 
os esquemas em vigor em vários países da uE 
que permitem às multinacionais fugir aos impos-
tos nos Estados onde operam. Esta ação é bem 
mais importante do que estar agora a fazer ave-
riguações sobre casos que são sobejamente co-
nhecidos. É por isso que os socialistas europeus 
assumem como prioridade absoluta a apresenta-
ção de legislação específica para combater este 
flagelo até ao próximo verão.

^ Representantes das pescas açorianas partici-
param em Bruxelas numa audição da Comissão 
das Pescas do Parlamento Europeu a convite de 
deputado RIcARDO SeRRãO SAnTOS. Repre-
sentantes das 14 associações do setor e inves-

tigadores do Departamento de Oceanografia e 
Pescas da universidade dos Açores estiveram 
nesta audição que teve como objetivo analisar 
as pescarias nas Regiões ultraperiféricas. Fo-
ram ouvidos diversos peritos, incluindo cientis-
tas, agentes da administração pública regional e 
representantes de pescadores e comerciantes. 
A discussão com a rede alargada de convidados 
permitiu uma intensa troca de pontos de vista 
acerca do desenvolvimento sustentável deste 
setor.

^ AnA gOmeS escreveu à Comissária para a 
Concorrência, Margrethe Vestager, sobre o acor-
do feito entre o governo, a Martifer e a Ferrostaal 
para o investimento de EuR 220 milhões em par-
ques eólicos, um projeto assumido pela Martifer/
GALP, em 2007, e não concretizado por falta de 
financiamento. O Estado sai lesado com o acordo, 
uma vez que perdeu o valor das contrapartidas 
dos submarinos, comprados pelo Estado portu-
guês à Ferrostaal em 2004, e que pressupunham 
um avultado investimento nos Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo - entregues à Martifer, no 
ano passado, pelo atual governo. Indiferente ao 
prejuízo causado aos Estaleiros, o governo subs-
tituiu os projetos não concretizados pelo investi-
mento no parque eólico, não recorrendo, assim, à 
garantia bancária prevista no acordo celebrado 
em 2007. A fusão dos dois investimentos bene-
ficia apenas as duas empresas que não cumpri-
ram as obrigações assumidas, constituindo uma 
fraude ao Estado português e aos interesses dos 
cidadãos.

^ Na reunião de dezembro da Comissão do Co-
mércio Internacional em Bruxelas, PeDRO SIL-
vA PeReIRA questionou a Comissária para o 
Comércio, Cecilia Malmström, sobre o acordo 
comercial entre a união Europeia e o japão, no-
meadamente quanto aos interesses ofensivos da 
união. Em resposta ao relator, a Comissária co-
meçou por salientar que, a seguir à Parceria Tran-
satlântica de Comércio e Investimento (TTIP), o 
acordo com o japão era o principal tratado co-
mercial da união Europeia em negociação. Apesar 
de haver ainda muito trabalho pela frente na área 
dos mercados públicos, das barreiras não pautais 
e das indicações geográficas, a Comissária Mal-
mström considerou possível alcançar um acordo 
em 2015 ou início de 2016. 

^ LILIAnA RODRIgueS é uma das impulsiona-
doras da organização do Fórum das Regiões ul-
traperiféricas da Europa sobre a Agricultura e 
Desenvolvimento Rural que vai decorrer em Bru-
xelas no primeiro semestre de 2015. Este fórum 
será organizado em conjunto com outros eurode-
putados e com a CAP - Confederação dos Agri-
cultores de Portugal. Pretende-se que este es-
paço sirva de palco para debater os problemas 
das regiões ultraperiféricas, trabalhar numa car-
ta de intenções do Parlamento Europeu para ga-
nhar poder negocial e mostrar a importância do 
papel da agricultura nas regiões ultraperiféricas. 
Esta iniciativa vai contar com um painel de dis-
cussão temática que envolverá diferentes en-
tidades ligadas as RuPs e uma mostra dos me-
lhores produtos agro-alimentares das regiões 
ultraperiféricas.

B R E v E s
OPINIÃO 
PARA um PLAnO
euROPeu De 
InveSTImenTO 
cOm AmbIçãO
 MARIA jOÃO RODRIGuES

Quanto ao governo de Passos Coelho, tem 
sido confrangedora a sua ausência de todo 
este debate, destoando de quase todos os 
outros governos

um Plano Europeu de Investimento para abrir caminho a ou-
tra Europa será uma batalha central em que Portugal tem de 
estar envolvido. A Europa precisa urgentemente de mudar de 

rumo para ultrapassar a presente situação de estagnação económi-
ca, desemprego elevado, risco de deflação e divergências profundas 
entre Estados-membros quanto à capacidade de crescer e de criar 
emprego. O Grupo S&D no Parlamento Europeu colocou condições 
claras para dar o seu apoio, condicional, à nova Comissão Europeia 
presidida por jean-Claude juncker:
• prosseguir o reequilíbrio das contas públicas sim, mas sem sacrifi-

car o crescimento e o emprego,  que devem ser claramente a prio-
ridade central;

• reformas sim, mas é preciso definir o que são as reformas relevan-
tes, no caso português as dos sistemas de educação, formação e 
investigação, as do apoio à inovação e às PMEs, as da administra-
ção pública para aumentar a sua eficácia na prestação de serviços;

• mas acima de tudo, é preciso dar prioridade ao investimento que 
tem estado estrangulado pelo efeito conjugado dos cortes orça-
mentais, da rarefacção do crédito e da contracção da procura.

O Grupo S&D tem exigido um Plano de Investimento de larga esca-
la, com real impacto macroeconómico na economia europeia, e ca-
paz de criar empregos nas actividades de futuro em que a Europa 
não pode ficar para trás: as da transição para as energias renová-
veis e mais eficientes, as das tecnologias digitais que estão a re-
volucionar a forma como vivemos e como produzimos em todos os 
sectores, mas também as actividades de investimento directo nas 
pessoas como a educação, a formação, a saúde e os serviços pes-
soais. Muitos destes investimentos dependem da iniciativa privada, 
mas dada a falta de confiança hoje existente, precisam de um im-
pulso inicial de investimento publico. Sem isso, muitos investimen-
tos estratégicos não serão considerados viáveis e ficarão por fazer.
E para viabilizar estes projectos estratégicos, o Grupo S&D propôs 
que o novo Fundo Europeu para o Investimento Estratégico conte 
com capital próprio fornecido pelos Estados-membros, tornando 
então possível mobilizar novos recursos nos mercados financeiros 
e co-financiar depois investimentos em larga escala. O Grupo S&D 
propôs ainda que estas contribuições nacionais sejam neutralizadas, 
ou seja, não tenham consequências gravosas no quadro do Trata-
do Orçamental. O Presidente da Comissão aceitou estas propostas 
porque sabe que o Fundo que propôs é demasiado frágil, mas elas 
ainda tem de ser aprovadas pelo Conselho Europeu. Quanto ao go-
verno de Passos Coelho, tem sido confrangedora a sua ausência de 
todo este debate, destoando de quase todos os outros governos. O 
seu estado de submissão mental e político continua profundo...


