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Perdida entre o calculismo de uns e o 
populismo de outros, a Europa volta a 
chegar tardiamente ao local do drama

Nos últimos anos, o Mediterrâneo, o mar da Antiguidade, ex-
plorado e atravessado por múltiplos povos desde há milha-
res de anos, transformou-se num imenso cemitério líquido. 

O mar da civilização é agora o mar da morte. Não há praticamente 
dia em que ali não pereçam seres humanos que o procuram atra-
vessar com o único desígnio de alcançar as terras europeias. De 
tempos a tempos essa silenciosa tragédia quotidiana atinge tão 
desmesuradas proporções que desperta as nossas aquietadas 
consciências. Foi o que aconteceu há poucos dias com a morte de 
setecentas pessoas que viajavam numa frágil embarcação.

A pergunta que de imediato todos os homens e mulheres de boa-
-fé colocaram foi a seguinte: e a Europa? Onde pára o tão invocado 
espírito europeu? Perdida entre o calculismo de uns e o populismo 
de outros, a Europa volta a chegar tardiamente ao local do drama. 
Procura agora recuperar o tempo perdido e é por isso que, após 
uma reunião conjunta dos Ministros do Interior e dos Negócios Es-
trangeiros, o Comissário responsável pela Migração, Assuntos In-
ternos e Cidadania apresentou um plano de dez pontos, de aplica-
ção imediata, para fazer face a esta tremenda crise humanitária. 
O plano aponta para o reforço de acções conjuntas dos Estados-
-membros, para a melhoria das condições de recepção e tratamen-
to dos deslocados e para a cooperação com países terceiros consi-
derados fundamentais para o controlo destes fluxos migratórios. 
A Europa parece estar a despertar em face desta nova manifesta-
ção de barbárie. Oxalá não volte a adormecer.
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2 SuPlEMENtO euROPA

Apesar de estarem ligados por um dever de 
cooperação leal, têm vindo a especializar-se 
na concepção de artifícios fiscais

Como é que é possível que alguns dos países da união Euro-
peia (uE) que mais duros têm sido nas exigências de auste-
ridade aos países periféricos, impondo, via troika, cortes de 

salários e de pensões, sejam os mesmos que se dedicam a uma 
concorrência fiscal desenfreada que tanto prejudica os parceiros 
mais frágeis?
é precisamente o que está a acontecer com muitos países da união 
Europeia, que, apesar de estarem ligados por um dever de coope-
ração leal, têm vindo a especializar-se na concepção de artifícios 
fiscais (envolvendo frequentemente quase ou efectivos paraísos 
fiscais) que permitem que multinacionais distribuam internamen-
te os lucros sob a forma encapotada de juros ou royalties livres de 
impostos, de forma a pagaram o IRC o mais baixo possível nos paí-
ses que oferecem as melhores condições.
São estas formas de atrair "investimento" estrangeiro, sem gran-
de ligação com a economia real local, que permitiu ao minúscu-
lo luxemburgo tornar-se na segunda maior praça financeira do 
Mundo a seguir aos Estados unidos, à Irlanda atrair uma gran-
de quantidade de empresas e à Holanda manter o seu sistema de 
royalties que favorece as holdings das empresas que lá colocam 
a sua sede. Portugal é uma das vítimas destas práticas agressi-
vas: grande parte das maiores empresas portuguesas tem a sede 
na Holanda.
Esta concorrência totalmente prejudicial entre membros da uE 
está desviar receitas fiscais dos países onde deveriam ser cobra-
das para os países que atraem empresas graças a meros artifí-
cios fiscais e que traduzem em taxas de imposto escandalosamen-
te baixas. Sem esforço, estes países beneficiam assim de receitas 
fiscais fabulosas.
O resultado totalmente inaceitável no plano político é que a carga 
fiscal, que deveria ser repartida entre todos os agentes económi-
cos, acaba por incidir sobre os cidadãos e as pequenas empresas 
que não conseguem utilizar estes expedientes, deixando de fora as 
maiores, precisamente aquelas que mais deveriam contribuir para 
o esforço comum.
Estas práticas agressivas, frequentemente destruidoras das fi-
nanças públicas dos Estados membros mais frágeis, são infeliz-
mente legais, porque a política fiscal na uE é uma competência dos 
Estados. O que não impede que sejam totalmente injustas, imo-
rais e intoleráveis numa uE que é suposto garantir as condições 
de concorrência e onde a chamada “governação económica” impõe 
regras cada vez mais exigentes à política orçamental dos Estados 
Membros.
Esta selva fiscal está a ser investigada por uma Comissão Especial 
do Parlamento Europeu (tAXE) - de que sou co-relatora - que está 
determinada a pôr a nu todos os esquemas existentes e avançar 
soluções a impôr à Comissão Europeia e ao Conselho de ministros 
da uE para lhes pôr cobro. Não vamos desistir.

OPINIÃO 
AcTuAL SeLvA 
fIScAL euROPeIA 
é POLITIcAmenTe 
InTOLeRáveL e 
Tem De AcABAR 

ElISA FERREIRA

x edição do prémio europeu António 
de Sousa franco já tem vencedores

DESENvOlvIMENtO

Relatório 
de Pedro 

Silva Pereira 
aprovado por 
comissão do 
Parlamento 

europeu

O relatório de Pedro Silva 
Pereira sobre o financia-

mento da ajuda aos países em 
desenvolvimento foi aprovado 
por larga maioria na Comissão 
do Desenvolvimento do Par-
lamento Europeu. Para Pedro 
Silva Pereira, "os objetivos do 
desenvolvimento sustentá-
vel e do combate à pobreza à 
escala planetária não signifi-
cam nada se não houver finan-
ciamento. é muito importante 
que a união Europeia esteja à 
altura dos seus valores e con-
tinue a liderar os esforços da 
comunidade internacional a 
favor do desenvolvimento. 
tragédias como aquelas a que 
temos assistido no mar Medi-
terrâneo, por exemplo, para 

além de respostas de emer-
gência mais eficazes, exigem 
uma cooperação mais estru-
turada a favor do desenvolvi-
mento dos países de origem 
daqueles fluxos migratórios 
desesperados. Esse é tam-
bém um dos objetivos do meu 
relatório". 
O resultado da votação – 19 
votos a favor, 1 contra e 3 
abstenções –revela um ine-
quívoco apoio dos vários gru-
pos políticos aos três princi-
pais objetivos do relatório do 
deputado socialista: atingir, 
até 2020, o compromisso de 
afetar 0.7% do rendimento 
nacional bruto dos Estados-
-membros à ajuda pública ao 
desenvolvimento; reforçar a 

mobilização dos recursos na-
cionais disponíveis, nomeada-
mente através do aperfeiçoa-
mento dos sistemas fiscais e 
da cooperação fiscal interna-
cional; e, finalmente, promo-
ver um efetivo alinhamento 
do sector privado com os ob-
jetivos de desenvolvimento 
sustentável. 
O relatório aprovado na Co-
missão de Desenvolvimento 
subirá agora ao plenário do 
Parlamento Europeu e con-
tribuirá para definir a posição 
da união Europeia na terceira 
Conferência Internacional so-
bre Financiamento para o De-
senvolvimento, que terá lugar 
em Adis Abeba, Etiópia, de 13 
a 16 de julho.

O júri da X edição do "Pré-
mio Europeu Profes-

sor António de Sousa Franco", 
numa iniciativa que junta a De-
legação Socialista Portuguesa 
no Parlamento Europeu e as 
Faculdades de Direito da uni-
versidade de lisboa e da uni-
versidade Católica Portugue-
sa, já escolheu os trabalhos 
vencedores na área do Direi-
to da união Europeia que vão 
receber prémios no valor total 
de 5 mil euros.
Jorge Miguel Ribeiro com o 
trabalho "A mobilidade das so-
ciedades no espaço europeu - 
A problemática da transparên-

cia transfronteiriça da sede" e 
tiago Rolo Martins com "Análi-
se da jurisprudência das exce-
ções às questões prejudiciais 
obrigatórias e reflexão sobre 
a atividade jurisprudencial do 
tribunal de Justiça da uE" fo-
ram os dois vencedores do pré-
mio deste ano.
Estes trabalhos foram avalia-
dos pelo Prof. Doutor Jorge 
Miranda da Faculdade de Di-
reito da universidade de lis-
boa, Prof. Doutor Germano 
Marques da Silva da Faculda-
de de Direito da universida-
de Católica Portuguesa, Prof. 
Doutora Matilde Sousa Franco 

e Prof. Doutor Ricardo Serrão 
Santos, deputado socialista 
no Parlamento Europeu.
Nesta X edição foi decidido 
atribuir também duas men-
ções honrosas aos trabalhos 
de Francielle Oliveira, "O pro-
cesso de constitucionalização 
e democratização europeu (ou 
da legitimação jurídico-políti-
ca da união Europeia) e ao de 
André Feijó "A proteção dos 
estrangeiros pela Convenção 
Europeia dos Direitos do Ho-
mem". A cerimónia de entrega 
dos prémios vai decorrer no fi-
nal do mês de maio na Reitoria 
da universidade de lisboa.
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Na vII Cimeira das Américas que decorreu 
no Panamá, no passado dia 10 de Abril, 
Dilma Rousseff afirmou que "no âmbito do 
Mercosul o brasil tem um compromisso 
claro com um acordo com a união Europeia - 
estamos prontos"

As negociações do Acordo de Associação entre a união Europeia 
e o Mercosul duram há quinze anos. O passo que falta dar é o do 
intercâmbio das ofertas de acesso ao mercado de ambos os blo-

cos. Em resposta a uma pergunta por mim colocada em Janeiro deste 
ano, a Comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmström, faz saber 
que “a Comissão deu garantias ao Mercosul de que a oferta da uE teria 
o nível de ambição exigido, mas o Mercosul ainda não ofereceu garan-
tias semelhantes”. A uE tem neste momento pronta a oferta em maté-
ria de serviços e contratação pública. Mas só avançará com a elabora-
ção da oferta de comércio de mercadorias quando receber as garantias 
que solicita sobre o nível de ambição da oferta do Mercosul. O desenla-
ce parece depender do Mercosul.

O Mercosul ainda não foi capaz de concretizar os seus dois principais 
objectivos: livre comércio absoluto entre os seus membros e celebra-
ção de acordos comerciais ambiciosos com os EuA e com a uE. Razão 
para que muitos agentes económicos da região olhem para o Merco-
sul como uma camisa-de-forças. O principal alvo das críticas tem sido 
o hiperproteccionismo da Argentina, que teme perder para a uE a sua 
quota no mercado brasileiro. Mas a verdade é que o FMI classificou 
este ano a economia brasileira como a mais fechada de toda a Améri-
ca latina.

Apesar de tudo há razões para estarmos optimistas. Nas minhas via-
gens de trabalho ao brasil, ao Paraguai e ao uruguai, pude dialogar com 
inúmeros empresários, industriais, senadores e deputados. Estes ac-
tores estão a tomar consciência de que as suas economias têm de se 
abrir ao exterior para se tornarem mais competitivas e se manterem 
relevantes no xadrez mundial, e que o Acordo de Associação com a uE 
constituirá um passo decisivo nesse sentido. Na vII Cimeira das Amé-
ricas que decorreu no Panamá, no passado dia 10 de Abril, Dilma Rous-
seff afirmou que "no âmbito do Mercosul o brasil tem um compromisso 
claro com um acordo com a união Europeia - estamos prontos". é o pri-
meiro sinal inequívoco de empenho no acordo dado pela Presidente da 
principal potência do Mercosul no seu segundo mandato.

Impasses à parte, poucos negam que este Acordo de Associação tra-
rá grandes benefícios para as economias dos dois blocos. Ele serviria, 
também, como contrapeso ao futuro ttIP com os EuA, impedindo que 
os fluxos comerciais se concentrem excessivamente no Atlântico Nor-
te, com o risco de se criarem novos desequilíbrios geoeconómicos e 
geopolíticos. Por razões históricas, culturais e geográficas, as vanta-
gens para Portugal são evidentes. Afinal, buenos Aires e brasília ficam 
à mesma distância de lisboa e de Nova Iorque. 

OPINIÃO 
DeSenLAce  
à vISTA PARA  
O AcORDO  
ue-meRcOSuL?
FRANCISCO ASSIS 

PS apresenta medida de 
defesa dos interesses de 
Portugal que recebe voto 
contra do PSD 

O Parlamento Europeu apro-
vou as propostas legis-

lativas ao regulamento para 
a criação do Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégi-
cos (FEIE), iniciativa que con-
tou com contributos do Partido 
Socialista para que seja feita 
uma aposta nos países mais 
afetados pela atual crise, caso 
de Portugal, e que mereceu o 
voto contra do PSD na votação 
que decorreu no âmbito da co-
missão do Emprego e Assuntos 
Sociais (EMPl).
tendo em conta a queda do in-
vestimento, em alguns casos 
de 20%, a Comissão Europeia 
apresentou a criação do FEIE, 
também conhecido como 
"Fundo Juncker", para com-
bater as divergências criadas 
pela crise e viabilizar investi-

mentos de caráter estratégi-
co, através do financiamento 
de projetos em áreas como in-
fraestruturas de transportes, 
banda larga, inovação e inves-
tigação, equipamentos sociais, 
energias renováveis, eficiên-
cia energética ou educação e 
ambiente.
Maria João Rodrigues, porta-
-voz do grupo socialista na 
Comissão EMPl, apresentou 
um conjunto de propostas que 
defendem que os critérios de 
seleção de projetos para via-
bilizar a mobilização do Fun-
do de Investimento devem 
dar especial atenção à cria-
ção de emprego e a projetos 
provenientes de países como 
Portugal. A deputada socia-
lista conseguiu aprovar uma 
proposta que defende que "o 

FEIE deverá prestar especial 
atenção aos projetos dos Es-
tados-membros e das regiões 
que continuam a ser mais afe-
tados pela crise, com vista à 
redução das discrepâncias, 
particularmente no que diz 
respeito aos níveis de empre-
go e desemprego. A necessi-
dade de gerar novos empregos 
de qualidade em quantidades 
adequadas deve ser especifi-
camente abordada numa es-
tratégia europeia de investi-
mento para a qual o FEIE teria 
de contribuir".
Os socialistas sublinham a 
"importância do voto para 
Portugal" e lamentam que "o 
PSD no Parlamento Europeu 
não tenha apoiado propos-
tas que defendem o interesse 
nacional".

Socialistas europeus abrem inscrições 
para programa de estágios remunerados
O Grupo Parlamentar Europeu S&D, onde se integra o Partido Socialista, tem aber-
tas as inscrições para estágios remunerados, no âmbito do programa "Francis Vals".
Estes estágios vão decorrer em Bruxelas e Estrasburgo, permitindo um contacto di-
reto com a realidade europeia, com os serviços do Parlamento Europeu e com os eu-
rodeputados eleitos.
As informações sobre o Programa "Trainees Francis Vals" podem ser obtidas em 
http://www.socialistsanddemocrats.eu/traineeships e as inscrições estão a decorrer 
até 24 de maio.
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4 SuPlEMENtO euROPA

^ francisco Assis foi o anfitrião de uma 
conferência dedicada aos direitos dos po-
vos indígenas, “Indigenous Peoples – In-
visible Peoples”, realizada no Parlamen-
to Europeu, em bruxelas, em resposta a 
um desafio da unrepresented Nations and 
Peoples Organization (uNPO). A confe-
rência, dividida em dois painéis compostos 
por académicos e especialistas de vários 
países, versou a situação dos povos Awá 
(brasil), Mapuche (Chile), Degar-Montag-
nard (vietname), Haratin (Mauritânia) e 
batwa (Ruanda). 

^ maria joão Rodrigues, relatora som-
bra para as Orientações para as políticas 
de emprego do Parlamento Europeu, apre-
sentou um conjunto de propostas de alte-
ração ao documento da Comissão Europeia 
onde defende que os Estados-membros 
devem priorizar a criação de emprego de 
qualidade e, mais concretamente, o inves-
timento em setores com potencial rele-
vante para a criação de emprego jovem. As 
Orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-membros, que juntamente 
com as Orientações para as políticas eco-
nómicas constituem as Orientações In-
tegradas, representam o principal instru-
mento da estratégia Europa 2020 para o 
emprego e para um crescimento inteligen-
te, sustentável e inclusivo.

^ "Num momento de estagnação econó-
mica em muitos países beneficiários dos 
programas de coesão, é inaceitável que 
um quadro regulamentar burocrático e 
sem flexibilidade interna mitigue muito os 
efeitos positivos que poderiam ser espera-
dos destes instrumentos", criticou carlos 
Zorrinho na intervenção na mini-plenária, 
em bruxelas, sobre a modificação do regu-
lamento relativo à programação do quadro 
financeiro para o período 2014-2020. 
Na Comissão de Indústria, Investigação e 
Energia Carlos Zorrinho questionou a Co-
missária do Mercado Interno, Indústria, 
Empreendedorismo e Pequenas e Médias 
Empresas sobre a prioridade da Comissão 
Europeia para os veículos elétricos. Con-
cretamente, o eurodeputado interrogou 
a comissária se os veículos elétricos são 
uma prioridade para a Comissão e como 
vai a Comissão traduzir na prática o apoio 
a este sector. Carlos Zorrinho foi nomea-
do co-relator, em nome do Parlamento Eu-
ropeu, no relatório sobre a Agenda Digital 
nos países da união Europeia e da Améri-
ca latina.

^ elisa ferreira prestou homenagem a 
Mariano Gago no dia do funeral do amigo e 
ex-ministro da Ciência. "A Ciência em Por-
tugal chama-se Mariano Gago. Além disso 
as características pessoais de Mariano, a 

sua coragem, a sua firmeza, a inteligência 
e a discrição e a simplicidade, ficam como 
um exemplo de como é possível fazer po-
lítica de uma maneira diferente, de uma 
maneira séria e a bem do país", afirmou a 
eurodeputada socialista.

^ Para Ricardo Serrão Santos “é ur-
gente disponibilizar informação fiável. é 
necessário que todas as partes possam 
interpretar, partilhar e ter acesso livre à 
informação”. tanto as instituições de pes-
quisa europeias como departamentos mi-
litares “têm informação dispersa que, se 
integrada e tornada acessível ao públi-
co, iriam imediatamente incrementar o 
investimento no mar”. Serrão Santos in-
terveio, em bruxelas, na sessão de aber-
tura da reunião "the Atlantic: our shared 
resource (making the vision Reality)” um 
encontro onde se fez o ponto de situação 
sobre a implementação da Declaração de 
Galway, declaração assinada há dois anos 
pela união Europeia, os Estados unidos 
da América e o Canadá com o objetivo de 
fomentar a cooperação para o conheci-
mento e a investigação do Oceano Atlân-
tico. A sessão contou com a participação 
dos Comissários Carlos Moedas e Karme-
nu vella.

^ Ana gomes enviou uma carta ao Mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros, Rui Ma-
chete, e ao Secretário Executivo da CPlP, 
Murade Murargy, a perguntar sobre que 
medidas tomaram para instar o governo 
da Guiné Equatorial a respeitar as suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos. Desde o início do ano 
que há relatos de detenções arbitrárias 
de elementos da oposição, entre outras 
violações de direitos humanos, naquele 
país, que aderiu formalmente à CPlP em 
julho de 2014.

^ Pedro Silva Pereira, relator do Par-
lamento Europeu para o acordo comer-
cial entre a uE e o Japão, recebeu uma 
delegação de representantes da Federa-
ção Empresarial Japonesa, Keidanren, 
onde foi analisado o atual momento das 
negociações do acordo comercial e ques-
tões como a eliminação de barreiras não 
tarifárias, a cooperação regulatória e in-
dustrial entre empresas japonesas e 
europeias. 

^ No âmbito aplicação dos Fundos Es-
truturais ao desenvolvimento regional, 
Liliana Rodrigues vai iniciar uma série 
de visitas ao interior de Portugal. A pri-
meira fase desta iniciativa arranca já em 
Maio com visitas a municípios da  beira 
Interior.

B R E v E s

enTRevISTA RIcARDO SeRRãO SAnTOS

ciências do 
mar: "Assim 

não vamos lá"

Qual o maior desafio para o 
sector das pescas de Portu-
gal na europa?
Há dois níveis de desafios: ple-
no uso de oportunidades e capa-
cidade de influenciar. Sendo um 
pouco mais preciso, para além 
de aproveitar os fundos comuni-
tários, Portugal deverá ser capaz 
de usufruir também das sinergias 
que se colocam à disposição dos 
Estados membros e de todos os 
interessados em geral.
Num segundo nível, temos de ter 
a estrutura, a competência técni-
ca e a experiência, para influen-
ciar as estruturas Europeias. Esta 
abordagem não é perniciosa nem 
facciosa. é absolutamente neces-
sário transmitir com eficiência 
as expectativas, as prioridades e 
mesmo os valores dos cidadãos 
de Portugal. 
Há outros desafios, mais práticos 
e técnicos, e que implicam uma 
indubitável entrada de Portugal 
pelo caminho da sustentabilida-
de ambiental. Ainda se vê, infeliz-
mente, alguns dirigentes a felici-
tarem-se por terem conseguido 
escapar aos conselhos científicos 
para a gestão do pescado, pro-
pondo níveis insustentáveis. la-
mentável… é também necessário 
reformar o sector promovendo 
um maior rendimento financei-
ro para cada pescador. Isso não 
passa por aumentar o número de 

pescadores ou o volume pescado. 
Há que ter em conta que pode ha-
ver peixe no mar sem pescadores, 
pode haver peixe no mar com pes-
cadores, não pode é haver pesca-
dores sem peixe no mar.

Quais as oportunidades que 
se abrem com o reconheci-
mento da delimitação de Pla-
taforma continental solicita-
da por Portugal?
Se continuarmos a seguir este 
caminho, poucas oportunidades 
se abrirão para Portugal. Depois 
de um excelente trabalho feito 
para a submissão da proposta 
da delimitação, parece-me que 
entramos num perigoso maras-
mo e alarde de potencialidades. 
Exceção feita às instituições de 
investigação científica, que já 
estavam a trabalhar nesse cam-
po, Portugal não criou qualquer 
mais-valia de relevo que sirva 
efetivamente de suporte à fu-
tura utilização do enorme e pro-
fundíssimo mar que poderemos 
gerir. Por exemplo, não há qual-
quer parceria industrial de rele-
vo entre empresas nacionais e 
internacionais tendentes a utili-
zar os recursos minerais. Mes-
mo em relação aos recursos bio-
tecnológicos, as boas propostas 
que tão mediatizadas foram, pa-
recem ter ficado pelo caminho. 
é preciso muito mais e é preci-

so que aconteça com outra ve-
locidade. é fundamental manter 
um financiamento sustentável 
e continuado na investigação do 
mar em Portugal. Sem conhe-
cimento não haverá soberania. 
O recente caso do concurso dos 
projetos “teaming”, em que o mar 
ficou de fora, com três projetos 
aprovados para a área da saúde 
e para a área das florestas mos-
tra o divórcio que o Governo da 
República assumiu em relação 
às ciências do mar. Assim não 
vamos lá…

Portugal está a regressar ao 
mar?
Seria desonesto dizer que não 
há coisas a serem bem feitas. 
Há que reconhecer o esforço e 
a competência de muitas ações. 
Entre elas realço a dinamização 
de clusters do mar e a promo-
ção dos usos do mar. O proble-
ma essencial, na minha ótica, é 
que há ações fulcrais, de base e 
da competência do Governo da 
República, identificadas desde o 
livro branco para os oceanos, e 
que ainda não tiveram materiali-
zação. Destaco, porque me pare-
ce essencial, a transferência de 
competências marítimas para os 
ciclos iniciais de formação esco-
lar. é necessário que todos os jo-
vens saiam do ensino liceal com 
a carta de marinheiro na mão.fo
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