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Infelizmente, os governos de vários 
Estados-Membros não estiveram à altura 
das suas responsabilidades históricas ao 
manifestarem renitências quanto às quotas 
de migrantes que lhes couberam

A história europeia contém duas faces, uma luminosa e ou-
tra sombria. A primeira reflecte-se na herança racionalista, 
humanista e iluminista; a segunda comporta a memória das 

guerras religiosas e ideológicas, dos totalitarismos e do colonialismo.
O projecto político europeu, nascido no imediato pós-guerra, ins-
creve-se na tradição luminosa que conduziu, entre outras coisas, à 
supremacia de um modelo de organização política baseado na pro-
moção dos direitos humanos e no respeito pelo pluralismo político 
e pela solidariedade. Há momentos decisivos em que a identidade 
mais profunda desse projecto é posta à prova. Estamos a viver um 
desses momentos.
Milhares de homens e de mulheres, fugindo à guerra, à perseguição 
política e religiosa ou à miséria material, demandam as terras euro-
peias, procurando na Europa esse lado luminoso que ela foi capaz de 
projectar para todo o mundo.
Temos obrigação de os acolher com a máxima generosidade pos-
sível. A Comissão Europeia concebeu um projecto adequado para 
garantir esse acolhimento a 20.000 seres humanos, uma pequena 
fracção dos 620.000 que só em 2014 submeteram pedidos de asi-
lo. Infelizmente, os governos de vários Estados-Membros não esti-
veram à altura das suas responsabilidades históricas ao manifesta-
rem renitências quanto às quotas de migrantes que lhes couberam. 
Revelaram, com isso, uma escassez de carácter que os apouca e di-
minui a grandeza do projecto europeu. Esperemos que a vontade da 
Comissão prevaleça e que os vários Estados-Membros compreen-
dam que não é com míseros calculismos e pequenas contabilidades 
eleitoralistas que se enfrentam os desafios da história.
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2 SuPlEMENTO euROpA

Todo este trabalho exige um enorme 
esforço sendo necessária uma continuada 
e resiliente aposta no investimento em 
investigação

Recentemente tive oportunidade de presidir ao painel “a ca-
minho do crescimento azul”, integrado na primeira confe-
rência promovida pelo “Intergrupo Mares, Rios, Ilhas e zo-

nas Costeiras”. “Como desenvolver uma Europa mais forte no mar”, 
contou com a participação de karmenu vella, comissário Europeu 
do Ambiente, Mar e Pescas.

Nesta conferência debateu-se um tema que tem estado no topo 
da agenda: as potencialidades dos recursos dos oceanos e o seu 
contributo para a geração de um novo impulso de desenvolvimento 
económico. O chamado “Crescimento Azul” não pode, contudo, sig-
nificar apenas investimento ou criação de indústrias relacionados 
com os oceanos. Para que possamos atingir um verdadeiro “Cres-
cimento Azul” importa que, para além da conjugação de empreen-
dedorismo e conhecimento económico, este assente num forte 
compromisso de sustentabilidade e ética. É que se houver cresci-
mento económico, tendo como base princípios sólidos ao nível da 
distribuição dos benefícios e oportunidades, como é o caso dos que 
se relacionam com a criação de emprego, respeitando as barreiras 
ambientais e mesmo princípios morais, aí sim poderemos falar de 
um verdadeiro “Crescimento Azul”. Não é apenas uma questão de 
geografia ou de marketing. “Crescimento Azul” é uma questão de 
qualidade e de futuro. Apesar dos avanços alcançados temos que 
continuar a trabalhar para que “desenvolvimento sustentável” não 
sejam apenas termos que ficam bem utilizar em todos os discur-
sos políticos. O “Crescimento Azul” e a “Economia Azul” devem ser 
levados a sério em dois aspetos fundamentais. Por um lado, como 
apoio ao crescimento económico, incrementando o emprego na Eu-
ropa, tendo por base os oceanos e, por outro lado, a necessidade 
de se optar por abordagens precaucionárias, pela implementação 
de instrumentos de gestão baseados no estado dos ecossistemas 
aliados a uma governação internacional forte.

Todo este trabalho exige um enorme esforço sendo necessária 
uma continuada e resiliente aposta no investimento em investiga-
ção fundamental, em ciências marinhas e em tecnologia, simul-
taneamente com uma identificação rigorosa dos limites de “Cres-
cimento Azul” que o ecossistema pode suportar, baseados nos 
critérios determinados pela Diretiva Quadro – Estratégia Marinha.

Por tudo isto, importa continuar o diálogo entre políticos, cientis-
tas, comunicadores e jornalistas, indústria e comércio, instituições 
governamentais e organizações não governamentais no sentido de 
se estabelecer um diálogo estimulante capaz de contribuir  para a 
definição daqueles que são os limites do que pode ser considerado 
“Crescimento Azul” sustentável.

OPINIÃO 
pARA um  
“cRescImeNTO  
AZuL”  
susTeNTáveL  
RICARDO SERRÃO SANTOS

Liliana Rodrigues em visita 
de trabalho à beira Interior

Ana Gomes 
pede mais 

cooperação 
e partilha de 
capacidades 

militares 
na união 
europeia

O relatório de Ana Gomes 
sobre os desenvolvimen-

tos nos mercados de defe-
sa da união Europeia (uE) e 
o impacto sobre as capaci-
dades militares europeias foi 
adotado pelo Parlamento Eu-
ropeu. Ana Gomes apela aos 
Estados-membros para que 
aumentem a cooperação e 
a partilha de capacidades e 
equipamentos de defesa e 
que implementem as Direti-
vas do Mercado Interno, de 
2009, que impuseram regras 
no domínio da aquisição e das 
transferências de material e 
equipamento de defesa den-
tro da uE. 
A aplicação das novas re-

gras permitiria, argumenta 
Ana Gomes, "melhor despe-
sa pública, melhor utilização 
do dinheiro dos contribuintes, 
aumentaria a transparência 
contra oportunidades de cor-
rupção, ajudaria a reduzir du-
plicações nos equipamentos 
necessários para fazer face 
às responsabilidades da uE 
na sua segurança, na da sua 
vizinhança e na segurança 
global".
No debate em plenário, a eu-
rodeputada do PS alertou a 
Alta Representante Federica 
Mogherini para a necessidade 
de garantir que na Comissão 
Europeia não sejam tomadas 
decisões contraditórias com a 

Política Comum de Seguran-
ça e Defesa, nem contra as 
diretivas sobre os mercados 
da defesa, como foi a decisão 
da Comissária para a Concor-
rência, Margrethe vestager, 
sobre supostas "ajudas de 
Estado" prestadas aos Esta-
leiros Navais de viana do Cas-
telo, que o Governo recusou 
sempre justificar, cancelan-
do mesmo os contratos enco-
mendados pela Marinha, com 
o objetivo de desmantelar os 
ENvC e entregar as instala-
ções a privados. 
O relatório da autoria da de-
putada socialista foi aprova-
do com 386 votos a favor, 175 
contra e 84 abstenções. 

Liliana Rodrigues promo-
veu uma visita de traba-

lho à região da Beira Inte-
rior no âmbito das comissões 
do Desenvolvimento Regio-
nal e dos Direitos da Mulher 
e da Igualdade dos Géne-
ros, do Parlamento Europeu, 
onde tomou conhecimento 
do Projeto uBIgual, desen-
volvido pelo Departamen-
to de Sociologia da uBI, que 
tem por objetivo a aplica-
ção de um Plano de Igualda-
de de Género que, partindo 
da universidade, se esten-
da a toda a região. O mesmo 
tema serviu de mote para a 
visita à Coolabora, coopera-
tiva de intervenção social na 
área da igualdade de opor-

tunidades e da democracia 
participativa. Nos dois ca-
sos, liliana Rodrigues aler-
tou para a importância das 
parcerias internacionais nas 
candidaturas a apoios euro-
peus e mostrou disponibi-
lidade para ajudar em tudo 
o que lhe fosse possível no 
âmbito das comissões que 
integra. liliana Rodrigues 
presidiu ainda à aula inaugu-
ral do curso de liderança e 
Ação Política (organização 
da Coolabora com apoio da 
uBI e da Fundação Calouste 
Gulbenkian) e visitou a Es-
cola Secundária Quinta das 
Palmeiras, na Covilhã, onde, 
a propósito de uma pales-
tra sobre o Ano Europeu do 

Desenvolvimento, os alunos 
mostraram ter ideias cla-
ras acerca do que deve ser 
Portugal e a Europa. A eu-
rodeputada reuniu ainda 
com empresários, destacan-
do-se uma visita informal 
à empresa J3lP, uma das 
maiores empregadoras a ní-
vel local na área da trans-
formação de peças metá-
licas, e conheceu o Projeto 
D’Alpetratínia, que conta já 
com 15 anos dedicados ao 
estudo, criação e divulgação 
nacional e internacional da 
raça cão da Serra da Estre-
la, com todo o impacto que 
tal pode ter na promoção da 
Beira Interior e no preservar 
da tradição da pastorícia. 
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O cruzamento da união da Energia com 
a união Digital pode reposicionar a união 
Europeia na economia global, garantindo- 
lhe capacidade competitiva sem destruir o 
modelo social humanista que a diferencia

Têm sido muitos os esforços para criar as condições que permitam 
completar a Arquitectura da união Económica e Monetária. Es-
ses esforços não têm no entanto sido suficientes para quebrar as 

barreiras de quem ganha com a situação actual. um ganho conjuntural 
que está a levar a uE para um abismo competitivo. Que outra coisa se-
ria de esperar de uma globalização em que um pilar é um império, outro 
é uma federação e o terceiro uma união incompleta?   

Sem desistir de dar passos sólidos no desenvolvimento do quadro ins-
titucional, processo em que os deputados Socialistas portugueses no 
Parlamento Europeu estão fortemente envolvidos, importa encontrar 
outros caminhos para tornar inevitável um novo impulso de crescimen-
to sustentável na uE em geral e na zona Euro em particular. 

Do meu ponto de vista o cruzamento da união da Energia com a união 
Digital pode reposicionar a união Europeia na economia global, garan-
tindo-lhe capacidade competitiva sem destruir o modelo social huma-
nista que a diferencia. 

Como base das uniões emergentes, estão as regras para a construção 
do mercado único da energia e do mercado digital único. Nos dois domí-
nios (Energia e Digital) a Europa tem sido perdedora e seguidora e pre-
tende passar a ser líder. Não é um desafio fácil, mas é a esperança que 
nos resta. vale a pena apostar tudo nela.  

No plano Digital o mapa do tesouro recentemente divulgado inclui me-
lhorar o acesso dos consumidores, criar condições concorrenciais para 
as empresas e incrementar o crescimento da nova economia. Estes ob-
jectivos, com os quais não é difícil concordar, exigem um esforço estru-
tural na melhoria das tecnologias, na formação das pessoas e na capa-
citação económica das empresas e das famílias. Exigem em síntese um 
esforço conjugado, que não será possível enquanto a união económica 
e monetária não for amadurecida e solidificada.

união Económica e Monetária, união da Energia e união Digital não po-
dem ser desligadas do todo que é o tecido social, económico e ambien-
tal da uE. O limite será estabelecido pelo "link" mais fraco. Acredito que 
a competição virtuosa entre estes três pilares pode abrir novas pers-
pectivas para o papel da Europa no mundo e para o crescimento de Paí-
ses com ambição científica e tecnológica, como Portugal já foi e terá 
que voltar a ser após a desastrada e empobrecedora governação de 
Passos e Portas.

OPINIÃO 
uNIãO DIGITAL 
- um "LINk" 
pARA A 
muDANçA? 
CARlOS zORRINHO 

maria João 
Rodrigues reúne 
apoios de líderes 

socialistas 
europeus 

maria João Rodrigues coorde-
na os encontros que o Grupo 

Socialista no Parlamento Europeu 
(S&D) está a realizar com vários 
partidos socialistas para discus-
são das propostas que fazem par-
te do relatório "New Deal", com 
o objetivo de dar um novo rumo 
à zona euro tendo em vista redu-
zir as desigualdades entre Esta-
dos-membros no que respeita o 
acesso ao crédito para investir, a 
promoção de novos empregos e a 
sustentabilidade do Estado social.
Este documento apresenta alter-
nativas credíveis para o combate 
ao desemprego, para a moderni-
zação dos serviços públicos, para 
a atração de investimento privado, 
para o apoio às PME´s e para cria-
ção de um Eurogrupo social, com 
a participação dos Ministros do 
Emprego e Assuntos Sociais, en-
tre outras.
As propostas dos socialistas eu-
ropeus são um contributo essen-
cial para a discussão no próximo 
Conselho Europeu, que deverá 
adotar o relatório sobre a reforma 
da união Económica e Monetá-
ria (uEM), onde se vão confrontar 
posições distintas, representadas 

pelas diferentes forças políticas e 
também entre países credores e 
devedores.
Em declarações aos jornalistas, 
Maria João Rodrigues explicou 
que "apesar das dificuldades, con-
seguiu-se finalmente reconhecer 
que esta crise se deve sobretudo 
a grandes desequilíbrios que de-
correm do próprio funcionamen-
to da uEM, que se transformou 
numa máquina de produção de 
divergências". A vice-presidente 
socialista no Parlamento Euro-
peu sublinha que "foi reconhecido 
que o principal problema de países 
como Portugal não é o da discipli-
na orçamental mas sim o refor-
ço da competitividade, combinada 
com a melhoria de padrões sociais 
e ambientais". Apresentamos um 
compromisso segundo o qual os 
países terão que fazer o seu tra-
balho de reequilíbrio orçamental 
e de reformas mas, em compen-
sação, tem que ser criados instru-
mentos europeus de proteção fi-
nanceira, como a união bancária, 
com coordenação económica para 
o crescimento, garantindo que os 
standards sociais não continuarão 
a degradar-se”.

Algumas das novidades apresen-
tadas pelo S&D:
- Criação de um instrumento de 
apoio à convergência estrutu-
ral entre os países da zona Euro 
(como por exemplo, programas de 
formação para desempregados de 
longa duração, modernização de 
serviços públicos ou investimento 
na inovação);
- Completar a união Bancária 
para tornar o crédito acessível, 
por exemplo, a PME portuguesas, 
em condições equiparadas com as 
congéneres dos países no norte da 
Europa;
- Coordenação macroeconómica 
de forma a possibilitar que os Es-
tados-membros com superavits 
se abram às exportações de paí-
ses com défices externos;
- Completar a coordenação eco-
nómica com uma coordenação so-
cial, que acione políticas de reequi-
líbrio sempre que o desemprego 
e a pobreza ultrapassem deter-
minados limites, como acontece 
quando um país entra em proces-
so de défice excessivo;
- Criação de um Eurogrupo social, 
com a participação dos Ministros 
do Emprego e Assuntos Sociais.

prémio europeu professor 
António de sousa franco

A cerimónia de entrega dos 
prémios da X edição do 

"Prémio Europeu Professor An-
tónio de Sousa Franco", numa 
iniciativa que junta a Delegação 
do Partido Socialista no Parla-
mento Europeu e as Faculdades 
de Direito da universidade de 
lisboa e da universidade Católi-
ca Portuguesa, decorreu no final 
deste mês na Reitoria da univer-
sidade de lisboa.
Jorge Miguel Ribeiro com o tra-
balho "A mobilidade das socie-
dades no espaço europeu - A 
problemática da transparência 
transfronteiriça da sede" e Tia-

go Rolo Martins com "Análise 
da jurisprudência das exceções 
às questões prejudiciais obriga-
tórias e reflexão sobre a ativi-
dade jurisprudencial do Tribu-
nal de Justiça da uE" foram os 
dois vencedores do prémio des-
te ano.
Estes trabalhos foram avaliados 
pelo Prof. Doutor Jorge Miranda 
da Faculdade de Direito da uni-
versidade de lisboa, Prof. Dou-
tor Germano Marques da Silva 
da Faculdade de Direito da uni-
versidade Católica Portugue-
sa, Prof. Doutora Matilde Sousa 
Franco e Prof. Doutor Ricardo 

Serrão Santos, deputado socia-
lista no Parlamento Europeu.
Os trabalhos vencedores na 
área do Direito da união Euro-
peia receberam prémios no va-
lor total de 5 mil euros. Nesta 
X edição foram atribuidas tam-
bém duas menções honrosas 
aos trabalhos de Francielle Oli-
veira, "O processo de constitu-
cionalização e democratização 
europeu (ou da legitimação jurí-
dico-política da união Europeia) 
e ao de André Feijó "A proteção 
dos estrangeiros pela Conven-
ção Europeia dos Direitos do 
Homem".
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4 SuPlEMENTO euROpA

^ fRANcIscO AssIs desloca-se a Cabo 
verde no final deste mês, no âmbito do 
Dia de África, para duas conferências su-
bordinadas à problemática da migração 
clandestina e as suas implicações no con-
texto da união Europeia. Para além das 
conferências, o deputado europeu irá par-
ticipar em encontros oficiais com altos 
dignatários do Estado, desde logo com 
o Presidente da República, Jorge Carlos 
Fonseca, mas também com o presidente 
da Assembleia Nacional e com os líderes 
dos vários grupos parlamentares.

^ mARIA JOãO RODRIGues está a pro-
mover ações de formação sobre "nego-
ciação europeia", numa iniciativa dirigida 
a diplomados em assuntos europeus e co-
nexos, universitários, recém-diplomados, 
funcionários públicos com funções rela-
cionadas, jornalistas, entre outros. A pri-
meira ação de formação decorre nos me-
ses de maio e junho, estando a segunda 
marcada para o segundo semestre des-
te ano. As despesas desta iniciativa, que 
inclui um ciclo de reuniões em lisboa e 
Bruxelas, são suportadas pelo Parlamen-
to Europeu, e as inscrições devem ser 
feitas através do email milton.nunes@
ep.europa.eu.

^ A primeira edição das “zTalks - Diálo-
gos sobre a Europa e o futuro" teve lu-

gar a 16 de maio, na Biblioteca Municipal 
José Saramago, em Beja. A iniciativa, or-
ganizada por cARLOs ZORRINhO, con-
tou com as participações de Eliana Jeró-
nimo, da CEBAl - Centro de Biotecnologia 
Agrícola e AgroAlimentar do Alentejo, e 
de Conceição lopes, do Centro Arqueoló-
gico e das Artes de Beja.
As "zTalks - Diálogos sobre a Europa e 
o Futuro" são tertúlias multitemáticas e 
multimédia que decorrerão nas bibliote-
cas públicas de todo o país.

^ Bélgica, luxemburgo, Suíça, Irlanda 
e Holanda: estes cinco países foram vi-
sitados por eLIsA feRReIRA em pouco 
mais de duas semanas no quadro da sua 
responsabilidade enquanto co-relato-
ra da Comissão Especial do Parlamento 
Europeu (TAXE) sobre as práticas fiscais 
agressivas de alguns dos países da união 
Europeia. Estas visitas destinaram-se a 
analisar estas práticas com membros 
dos Governos e parlamentos nacionais, 
sindicatos, organizações não governa-
mentais, peritos e académicos. Despois 
destes cinco países, fica a faltar apenas 
uma deslocação ao Reino unido, prevista 
para o final de junho. O projeto de rela-
tório do Parlamento Europeu deverá ser 
apresentado no início de setembro.

^ RIcARDO seRRãO sANTOs parti-

cipou num seminário sobre a “Ciência e 
Tecnologia para os Oceanos” em Oslo, 
na Noruega, um evento integrado no pro-
grama da visita oficial do Presidente da 
República àquele país. Serrão Santos in-
tegrou a comitiva do Presidente da Repú-
blica enquanto eurodeputado e especia-
lista em assuntos do mar. A comitiva foi 
também constituída por representantes 
empresariais e pequenas e médias em-
presas no domínio da economia azul que, 
segundo o deputado “representam um 
sector extremamente dinâmico e produ-
tivo, com ideias novas, produtos e inova-
ção em diversos domínios biotecnológi-
cos e nas energias renováveis”.

^ Como relatora-sombra dos Socialis-
tas e Democratas para a nova diretiva eu-
ropeia anti-branqueamento de capitais, 
ANA GOmes julga ter-se criado um regi-
me de combate ao crime financeiro mais 
robusto, e felicita a criação de um registo 
central de beneficiários efetivos de todas 
as estruturais empresariais estabeleci-
das na uE. No debate plenário, Ana Go-
mes, lamentou, contudo, que os Estados-
-membros tenham bloqueado a proposta 
parlamentar de impor acesso público sem 
restrições a essa base de dados, um ins-
trumento fundamental para combater a 
corrupção, crime organizado, fraude e eli-
são fiscais.

^ peDRO sILvA peReIRA participa na 
conferência dedicada aos desafios da po-
lítica europeia de cooperação ao desen-
volvimento, na sexta-feira, dia 29 de maio, 
no Centro Europeu Jean Monnet, em lis-
boa, organizada pela European Network 
of Political Foundations (ENoP). O depu-
tado socialista, que é o relator do Parla-
mento Europeu para o financiamento da 
ajuda aos países em desenvolvimento 
pós-2015, tem defendido uma abordagem 
coerente do financiamento ao desenvol-
vimento, com compromissos concretos, 
como o cumprimento, até 2020, da meta 
de 0.7% do rendimento nacional bruto 
afeto à ajuda pública ao desenvolvimento 
e um esforço maior de mobilização de re-
cursos domésticos, nomeadamente atra-
vés do combate à evasão fiscal e dos flu-
xos financeiros ilegais, e de alinhamento 
do sector privado com os objetivos do de-
senvolvimento sustentável.

^ No âmbito da Comissão do Desenvol-
vimento Regional do Parlamento Europeu 
LILIANA RODRIGues integra a comis-
são de trabalho que está de visita à Ro-
ménia já no início de julho. À semelhan-
ça das várias visitas de trabalho que a 
eurodeputada da Madeira tem realiza-
do, esta pretende fazer uma avaliação da 
aplicação dos Fundos Europeus naquele 
território.

b r E v E s

eNTRevIsTA A peDRO sILvA peReIRA 

"ue deve reforçar 
financiamento ao 

desenvolvimento"

Qual é o objetivo e o contexto 
do relatório sobre financia-
mento do Desenvolvimento?
O relatório sobre Financiamen-
to do Desenvolvimento, que teve 
como ponto de partida a comu-
nicação da Comissão Europeia 
de fevereiro sobre uma parce-
ria global para o desenvolvi-
mento pós-2015, é o contribu-
to do Parlamento Europeu para 
definir a posição da união na 3a 
Conferência Internacional sobre 
Financiamento para o Desenvol-
vimento (Adis Abeba, de 13 a 16 
de julho). Esta será a primeira de 
três grandes conferências inter-
nacionais decisivas para o futuro 
do desenvolvimento sustentável 
nos próximos 15 anos. A Confe-

rência de Adis Abeba vai definir 
o nível de ambição para as ou-
tras duas conferências: a Cimei-
ra de Nova Iorque, em setembro, 
sobre os objetivos de desenvol-
vimento sustentável e a Con-
ferência de Paris, no mês de de-
zembro, com o acordo mundial 
sobre o clima.

porque é importan-
te o financiamento ao 
de sen vol vimento?
A Conferência de Adis Abeba 
deverá criar as condições para 
o financiamento e a execução 
da agenda de desenvolvimento 
pós-2015. Sem um financiamen-
to adequado, os objetivos de de-
senvolvimento sustentável, por 

muito bonitos que sejam, não 
sairão do papel. A crise no Me-
diterrâneo recorda-nos a impor-
tância das políticas de desenvol-
vimento e a urgência de reforçar 
a cooperação com os países de 
origem destes fluxos migrató-
rios desesperados. Neste Ano 
Europeu do Desenvolvimento, a 
união não pode, sob pretexto das 
restrições orçamentais, retro-
ceder nos compromissos já as-
sumidos, a começar pela meta 
de 0.7% do rendimento nacional 
bruto (RNB) afeto ao apoio ao 
desenvolvimento.

Quais as principais ideias 
defendidas no relatório 
sobre financiamento do 

Desenvolvimento?
O relatório, aprovado no dia 19 
de maio por larga maioria (cer-
ca de 85% dos deputados), con-
tém três ideias principais. Em 
primeiro lugar, a união Europeia 
deve cumprir, até 2020, a meta 
de 0.7% do RNB afeto à ajuda pú-
blica ao desenvolvimento, bem 
como garantir a atribuição de 
50% desta ajuda aos países me-
nos desenvolvidos. Em segundo, 
importa fazer um esforço maior 
de mobilização dos recursos na-
cionais disponíveis nos próprios 
países em desenvolvimento, no-
meadamente através do comba-
te à fuga e evasão fiscal. Tercei-
ro, porque a ajuda pública não é 
suficiente, temos de garantir um 

melhor alinhamento do sector 
privado com os objetivos do de-
senvolvimento sustentável. Em 
termos gerais, o relatório de-
fende uma abordagem coerente 
do financiamento ao desenvolvi-
mento, com compromissos con-
cretos e mecanismos de monito-
rização eficazes da ajuda oficial 
aos países em desenvolvimento. 
A mensagem política do relatório 
do Parlamento Europeu é forte e 
clara: a união Europeia, maior 
doador mundial de ajuda para o 
desenvolvimento, deve liderar 
pelo exemplo e apresentar com-
promissos financeiros concretos 
e credíveis, que estejam à altura 
dos nossos valores e das nossas 
responsabilidades.
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