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Daí até ao ressurgimento de uma política 
proteccionista poderá ir um pequeno passo

Nos próximos tempos a política comercial vai estar no centro 
do debate europeu. No rescaldo da Guerra Fria, acreditou-se 
no mérito de uma abordagem multilateralista no âmbito do 

comércio internacional. Projectou-se então uma elevada expecta-
tiva na acção da Organização Mundial do Comércio. Infelizmente, 
essa via não produziu os resultados esperados e, perante a situa-
ção de impasse negocial a que acabou por conduzir, os Estados vol-
taram a valorizar os entendimentos bilaterais, os quais passaram 
assim a ter uma assinalável importância enquanto factor determi-
nante na regulação do comércio internacional. A União Europeia, 
primeira potência económica mundial, não poderia ficar de fora de 
um movimento de tão vasta amplitude. É nessa perspectiva que se 
deve entender o esforço que visa um entendimento comercial com 
os Estados Unidos da América e uma preocupação adicional com o 
relançamento dos laços com outras zonas do mundo.
Nos últimos meses, contudo, temos assistido ao crescimento da 
inquietação pública em relação a este tipo de acordos. Daí até ao 
ressurgimento de uma política proteccionista poderá ir um peque-
no passo. Passo perigoso e negativo, que só poderá ser evitado se 
os principais responsáveis políticos europeus se empenharem acti-
vamente no debate político democrático, apresentando com clare-
za as vantagens de uma maior abertura comercial. Os neopopulis-
mos de esquerda e de direita vão acolher com grande estridência a 
causa proteccionista. Já estão aliás a fazê-lo, de forma muito evi-
dente e com relativo sucesso. Esse sucesso será total se, do outro 
lado, do lado de todos quantos continuam a defender a pertinência 
dos acordos comerciais em negociação, não prevalecer uma atitu-
de firme e convicta. Esperemos que tal não venha a suceder.
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DURANTE o último ano o Par-
lamento Europeu viu parte subs-
tancial do seu trabalho incidir so-
bre os grandes desafios que hoje 
se colocam à União Europeia. 
Quer no campo das suas frontei-
ras internas, quer no que toca às 
questões de geopolítica que têm 
contribuído para a instabilida-
de mundial. Enquanto membro 
da Comissão de Assuntos Exter-
nos, Francisco Assis esteve en-
volvido na maioria das discus-
sões relevantes, intervindo sobre 
as questões da segurança na re-
gião do Médio Oriente e do norte 
de África, a situação na Turquia, 
os apoios à consolidação da de-
mocracia na Tunísia e as amea-

ças ao espaço Schengen.  Foi tam-
bém durante este ano que foram 
aprovados dois relatórios prepa-
rados por Francisco Assis, ambos 
na Comissão de Transportes e Tu-
rismo, sobre a adesão da Croácia 
à União Europeia e a sua entrada 
nos acordos comuns de aviação. O 
eurodeputado socialista foi ainda 
autor de uma opinião da Comis-
são de Assuntos Externos sobre 
a União Europeia de Energia. Pa-
ralelamente, na sua qualidade de 
presidente da Delegação para as 
Relações com o Mercosul, desen-
volveu diversas ações com vista 
a ajudar ao progresso das nego-
ciações do Acordo de Associação 
entre a União Europeia e o bloco 

de países sul-americanos. Exem-
plo disso são as diversas questões 
colocadas quer à Comissária Eu-
ropeia para o Comércio, quer à vi-
ce-presidente da Comissão/Alta 
Representante para os Assuntos 
Externos Federica Mogherini, a 
carta enviada aos Estados-mem-
bros a defender o acordo, as inter-
venções no plenário e as visitas 
que realizou à América do Sul, das 
quais se destaca uma ida à Argen-
tina logo após a eleição do Presi-
dente Mauricio Macri, com o qual 
se encontrou para discutir, entre 
outros assuntos, o Acordo de As-
sociação entre os dois blocos.
Ao longo do ano, Francisco Assis 
procurou ser uma das vozes mais 

ativas na defesa dos Direitos Hu-
manos e dos valores fundadores 
da União Europeia. Em debates 
como o da preparação da Cimei-
ra Humanitária Mundial, a cri-
se dos refugiados, a situação na 
Eritreia, os direitos dos povos in-
dígenas ou os problemas enfren-
tados pelos defensores dos Direi-
tos Humanos em locais como as 
Honduras ou a Venezuela, o eu-
rodeputado socialista utilizou as 
suas intervenções no Parlamen-
to Europeu para enfatizar que 
sem essa base fulcral para a nos-
sa identidade o projeto europeu 
pode muito bem-estar em risco 
não só de se desvirtuar como de 
perder todo o seu significado.

O ÚLTIMO ANO parlamentar de 
Maria João Rodrigues ficou mar-
cado pela aprovação do seu rela-
tório que define as prioridades da 
política económica da União Eu-
ropeia no quadro do denomina-
do "semestre europeu". Foi uma 
importante vitória num momen-
to particularmente difícil para a 
Europa, em que o PE enviou uma 
mensagem forte na defesa da 
coesão interna, apostando no re-
lançamento económico que per-
mita a redução do desemprego e 
das desigualdades sociais. Maria 
João Rodrigues liderou também 
o grupo S&D nas negociações do 

complexo processo de formula-
ção da Resolução do PE sobre o 
Programa de Trabalho da Comis-
são Europeia para 2016, conse-
guindo arrancar compromissos 
importantes do executivo comu-
nitário. Para o Programa de Tra-
balho de 2017, agora com a res-
ponsabilidade de coordenação, 
Maria João Rodrigues já iniciou 
negociações com as lideranças 
dos outros grupos políticos. Mais 
recentemente, foi nomeada re-
latora para o pilar fundamental 
de direitos sociais, uma proposta 
da Comissão Europeia que será 
apresentada em 2017, relembra-

-se que esta foi uma das promes-
sas mais emblemáticas de Jean-
-Claude Juncker no início do seu 
mandato. No âmbito da vice-pre-
sidência do S&D, viu ser aprovada 
a sua proposta para a nova fase da 
Estratégia Europa 2020 e foi res-
ponsável pela elaboração de um 
documento que procurou dar res-
posta de forma simultânea à crise 
de refugiados e à crise económica 
e financeira. No âmbito do Partido 
Socialista Europeu, presidiu aos 
trabalhos do grupo de alto nível 
para a reforma da União Económi-
ca e Monetária, que brevemente 
apresentará a sua proposta para 

a alteração do funcionamento da 
zona euro, rumo a uma maior con-
vergência das políticas económi-
cas, fiscais e sociais e contra pro-
cessos de desvalorização interna. 
A eurodeputada também coorde-
nou o trabalho dos socialistas eu-
ropeus no que toca às reformas 
estruturais, conseguindo que a 
família socialista chegasse a uma 
posição comum, através de um 
plano para “reformas estruturais 
de segunda geração”, que não ata-
quem direitos laborais ou sociais, 
mas que visem reforçar o poten-
cial de crescimento, como as da 
educação e da inovação. 

O MEU SEGUNDO ano de tra-
balho parlamentar foi um ano 
de consolidação e abertura de 
novas linhas de intervenção. No 
contexto das Delegações que in-
tegro e das Comissões de que 
faço parte, focalizei a minha 
acção no desenvolvimento da 
União Digital e da União da Ener-
gia, tendo por prioridade que a 
União Europeia não cometa nes-
tas duas agendas chave, os erros 
de arquitectura que cometeu na 

União Económica e Monetária, e 
que são hoje motivo de enfraque-
cimento da União. 
No final de 2015 vi aprovado o 
meu primeiro Relatório Legis-
lativo sobre o Programa ISA2 
- (Soluções de Interoperabili-
dade) que entrou em vigor no 
início de 2016. Ainda no domínio 
da Agenda Digital sou relator na 
Comissão ITRE do Regulamento 
da Portabilidade transfronteiras 
dos serviços de conteúdos em li-

nha e na EUROLAT, sou co-rela-
tor para a Agenda Digital na UE 
e na América Latina. Na União da 
Energia sou relator da ENVI na 
Comunicação da Comissão Euro-
peia sobre a "Estratégia Europeia 
para o gás liquefeito e para a ar-
mazenagem de Gás".  
Liderei a Delegação do Parla-
mento Europeu que negociou a 
prorrogação por mais dez anos 
do modelo aberto de gestão da 
Internet. Estive envolvido como 

relator sombra numa opinião 
sobre o Semestre Europeu e na 
Directiva sobre aterros no qua-
dro da Economia Circular. In-
tegro a Comissão de Inquéri-
to sobre as Emissões no Sector 
Automóvel. 
Desenvolvi esta actividade em 
interacção com os eleitores e 
com os agentes económicos e 
sociais. Agradeço a todos os que 
me ajudaram a cumprir melhor 
o meu mandato.

O PONTO ALTO deste início do 
meu terceiro mandato no Parla-
mento Europeu foi sem dúvida o 
relatório, de que fui coautora, da 
Comissão Especial - TAXE 1 - en-
carregue de investigar os acordos 
fiscais preferenciais concluídos 
entre vários países da União Eu-
ropeia (UE) e grandes multinacio-
nais. Este relatório constituiu um 
marco muito importante no com-
bate à fraude e evasão fiscal na 
UE porque pusemos a nu as prá-
ticas inaceitáveis de planeamen-
to fiscal agressivo de vários paí-
ses para obter receitas fiscais de 
forma artificial, privando os par-
ceiros de recursos indispensáveis 

para o financiamento de serviços 
públicos essenciais, o que é parti-
cularmente escandaloso no atual 
contexto de austeridade e crise 
económica. Este relatório, que 
foi votado por uma esmagado-
ra maioria do PE em novembro 
de 2015, recomenda, entre mui-
tas outras medidas, uma trans-
parência fiscal máxima entre os 
países da UE com trocas auto-
máticas - e públicas - de infor-
mações sobre questões fiscais, 
o estabelecimento de uma lista 
negra comum europeia de pa-
raísos fiscais com sanções para 
as entidades que os utilizam e a 
harmonização da base de tribu-

tação do IRC em toda a UE, pre-
cisamente para evitar a atual 
concorrência fiscal desleal. Es-
tes dois anos foram igualmen-
te marcados pelo arranque de 
duas das três grandes peças da 
União Bancária europeia - o Me-
canismo Único de Supervisão 
dos grandes bancos e o Meca-
nismo Único de Resolução - e da 
legislação associada, em cuja 
elaboração tenho estado estrei-
tamente envolvida. Desta cons-
trução falta ainda criar, nomea-
damente, uma garantia única de 
depósitos bancários até 100 mil 
euros, cuja proposta legislativa 
está atualmente em negociação 

tanto no Conselho de Ministros 
da UE como no PE, onde sou a 
porta-voz dos socialistas. Neste 
mandato, tal como já tinha acon-
tecido no anterior, fui escolhida 
pelos meus colegas de bancada 
enquanto coordenadora das po-
sições dos Socialistas & Demo-
cratas na Comissão Parlamen-
tar dos Assuntos Económicos 
e Monetários. Este é um cargo 
muito importante na determina-
ção das posições e dos comba-
tes dos socialistas em matérias 
de grande relevância, como foi, 
por exemplo, o caso da flexibili-
zação do pacto de estabilidade e 
crescimento.

FRANCISCO 
ASSIS

MARIA JOÃO 
RODRIGUES

CARLOS 
ZORRINHO

ELISA 
FERREIRA
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EURODEPUTADO indepen-
dente dos Açores ocupa um lu-
gar de destaque na Comissão 
das Pescas e é suplente na Co-
missão de Agricultura e Desen-
volvimento Rural. Estes dois 
anos têm sido marcados pelo 
acompanhamento do “dossiê 
do leite” e também por ações 
determinantes na área do mar. 
A baixa do preço do leite é uma 
questão que afeta toda a produ-
ção europeia. Resulta do efei-
to conjugado do desmantela-
mento do regime de quotas de 

produção e do embargo russo. 
Serrão Santos foi relator dos 
socialistas europeus para o “re-
latório do leite” cuja aprovação 
foi um passo importante. Fica-
ram consagradas as especifici-
dades da produção de leite nos 
Açores, região que com apenas 
2,5% do território é responsá-
vel por 30% do leite e 50% do 
queijo português. E aberta a 
porta ao desenvolvimento de 
um mecanismo de intervenção 
capaz de mitigar a baixa de pre-
ço. Apesar disso, a Comissão 

Europeia permanece atávica. 
No mês de maio, numa reunião 
com o presidente da Comissão 
Europeia, Serrão Santos refe-
riu a Juncker que a visão ultra 
liberal do Comissário tem sido 
uma das causas para a falta de 
soluções europeias. Nas Pes-
cas foi o relator dos socialistas 
em duas iniciativas. Uma que 
visa o desenvolvimento de ins-
trumentos consistentes para o 
acesso aos benefícios resultan-
tes da exploração de recursos 
genéticos e o reforço da prote-

ção da biodiversidade marinha 
no âmbito das novas iniciativas 
da ONU. Outra que contribuirá 
para uma ação mais respon-
sável e consequente da UE em 
águas internacionais. O relató-
rio sobre "regras comuns tendo 
em vista a aplicação da dimen-
são externa da Política Comum 
de Pescas, incluindo os acordos 
de pesca", aumenta a transpa-
rência da relação da UE com 
países terceiros, garantindo 
benefícios e a sustentabilidade 
ambiental alargada.

NAS COMISSÕES e Delega-
ções que integro no Parlamen-
to Europeu, face aos aconte-
cimentos que têm marcado a 
agenda política europeia, como 
o afluxo de refugiados e os 
atentados terroristas em Paris 
e em Bruxelas, venho insistin-
do na necessidade de coerên-
cia entre as dimensões interna 
e externa das políticas da UE. 
Por isso, enquanto relatora-
-sombra no Relatório sobre a 
prevenção da radicalização e 
do recrutamento de cidadãos 
europeus por organizações 
terroristas, defendi que pre-
cisamos de menos destrutiva 
austeridade para combater o 

desemprego e a exclusão so-
cial e não fazer o jogo dos ex-
tremistas. Defendo  também 
ser urgente investir na resolu-
ção dos conflitos  - desde logo 
na vizinhança, Síria, Iraque, Lí-
bia, Israel-Palestina - e apoiar 
defensores dos direitos huma-
nos e activistas pró-democra-
cia. Nesse sentido, também, 
trabalho por uma Política Co-
mum de Segurança e Defesa, 
com partilha de capacidades 
civis e militares e melhor uso 
dos orçamentos de defesa na-
cionais, como sublinhei no Re-
latório sobre o impacto da evo-
lução dos mercados europeus 
de defesa nas capacidades de 

segurança e defesa na Europa. 
Tenho trabalhado pela coope-
ração mais eficiente entre au-
toridades policiais e judiciais 
no combate à corrupção e ao 
crime organizado (incluindo 
terrorismo), o que exige trans-
parência do setor financeiro e 
empresarial: participei nas ne-
gociações sobre a 4ª Direti-
va Europeia para a Prevenção 
do Branqueamento de Capi-
tais, e prossigo esse  trabalho 
na Comissão Especial TAXE e 
TAXE II, encarregue de anali-
sar práticas fiscais agressivas 
das multinacionais e acordos 
fiscais com os Estados Mem-
bros, criada devido ao escân-

dalo “LuxLeaks". Durante este 
mandato visitei  campos de re-
fugiados no Iraque, Jordânia, 
Líbano, Turquia e, no mês pas-
sado, na Grécia: defendo que 
reforçar as fronteiras exter-
nas da União passa por apli-
car o Acordo de Schengen e 
um sistema de asilo realmen-
te europeu, com vias seguras 
e legais de entrada na Euro-
pa, como única forma de reti-
rar o negócio às mafias de tra-
ficantes de seres humanos: o 
contrário do recente negócio 
EU-Turquia, que tenho contes-
tado como imoral, ilegal, inefi-
caz e devastador da credibili-
dade internacional da UE.

PEDRO SILVA PEREIRA tem 
dividido a sua atividade no Parla-
mento Europeu por três comis-
sões parlamentares distintas. 
No âmbito da Comissão de As-
suntos Constitucionais (AFCO), 
de que é vice-presidente, Pedro 
Silva Pereira tem acompanha-
do de perto todos os últimos de-
senvolvimentos relativos à es-
trutura institucional da União 
Europeia (UE), com destaque, 
mais recentemente, para as im-
plicações do referendo sobre a 
permanência do Reino Unido na 

União ou o respeito pelo princí-
pio do Estado de Direito nalguns 
Estados-membros, como a Po-
lónia. Ainda nesta Comissão, 
Pedro Silva Pereira é o relator 
de um parecer sobre a revisão 
da programação dos fundos co-
munitários, que deverá ocorrer 
até ao final de 2016. Ao nível da 
Comissão do Comércio Interna-
cional (INTA), Pedro Silva Pe-
reira é o relator do PE para as 
negociações comerciais em cur-
so entre a UE e o Japão, que vão 
já na 16.ª ronda, e é nesta quali-

dade que se reúne regularmen-
te com o negociador principal 
da UE e preside ao monitoring 
group da Comissão INTA para 
as relações com o Japão. Este é 
o segundo maior acordo comer-
cial em negociação pela UE, es-
timando-se que possa aumen-
tar o PIB europeu em 0.75%, 
elevar as exportações para o 
Japão até 32.7% e criar mais 
de 400 mil empregos em toda 
a União. Por fim, no quadro da 
Comissão de Desenvolvimento, 
Pedro Silva Pereira, que viu o 

seu relatório sobre o financia-
mento da ajuda aos países em 
desenvolvimento aprovado por 
larga maioria pelo Parlamento 
Europeu no ano passado, con-
tinua a acompanhar a imple-
mentação da Agenda de Ação 
de Adis Abeba para o Finan-
ciamento ao Desenvolvimento 
e dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Nações 
Unidas a nível europeu. Nesta 
Comissão, preside também ao 
grupo de trabalho para África e 
Médio Oriente.

PASSADOS quase dois anos 
desta legislatura, não posso 
deixar de fazer um balanço po-
sitivo. Além do trabalho par-
lamentar, estive envolvida em 
sete relatórios abrangendo as 
diferentes comissões que in-
tegro, logrando neles incluir 
aqueles que são os valores que 
estão no cerne da construção 
europeia e que são também os 
valores socialistas.
Destaco a aprovação em ple-
nário do meu primeiro relató-
rio de iniciativa relativo ao Em-

poderamento das Jovens pela 
Educação na UE. Acredito na 
educação como força matriz 
do desenvolvimento social e 
humano e não desistirei de lu-
tar pela igualdade dos géneros. 
Outra das áreas em que con-
centrei a minha atenção foi a 
dos investimentos europeus, 
nos mecanismos mais adequa-
dos às diferentes regiões e nas 
dificuldades sentidas nas di-
ferentes fases do processo de 
implementação. O Grupo So-
cialista continua a escolher-

-me para integrar delegações 
do Parlamento Europeu a dife-
rentes países para avaliar essa 
mesma aplicação, acto que en-
caro como reconhecimento do 
trabalho que estou a realizar 
nessa área. Por ser oriunda da 
Madeira, as Regiões Ultraperi-
féricas, com as suas especifi-
cidades e dificuldades, ocupam 
uma parte substancial das mi-
nhas preocupações. Por fim, 
mas não por último, os direitos 
humanos, seja através de re-
latórios ou de iniciativas junto 

de estudantes e cidadãos em 
geral, procurei informar e es-
clarecer de forma a trazer à 
tona aquilo que de melhor há 
em nós e não o seu oposto. Im-
porta sobretudo fazer frente a 
essa "inércia" que pode consti-
tui-se como a principal amea-
ça à construção de uma Europa 
coesa e de seres humanos ínte-
gros. Esse é o projecto europeu, 
com a plena consciência de 
que, neste momento, a fase do 
processo é mais importante do 
que a avaliação dos resultados.

RICARDO 
SERRÃO SANTOS

ANA GOMES

PEDRO SILVA 
PEREIRA

LILIANA 
RODRIGUES
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ENTREVISTA A CARLOS ZORRINHO

Somos parte ativa da visão 
que permite a Portugal 

voltar a ter uma voz forte 
contra o empobrecimento e a 

austeridade
Dois anos como presidente 
da delegação do PS no Par-
lamento Europeu. Que ba-
lanço faz?
Faço um balanço francamente 
positivo. O PS tem a tradição 
de ter bons eurodeputados e a 
equipa deste mandato não foge 
à regra. Combina experiência, 
entusiasmo e determinação e 
conta com um conjunto de co-
laboradores, assistentes e es-
tagiários de grande qualidade 
técnica, política e humana.
Os tempos em que fomos cha-
mados a exercer o nosso man-
dato não são tempos fáceis, 
mas temos sido parte ativa da 
visão que permite a Portugal 
voltar a ter na União Europeia 

uma voz forte contra o empo-
brecimento e a austeridade, no 
quadro de uma forte confluên-
cia de vontades políticas e do 
diálogo com a sociedade civil.  

Como tem sido a articula-
ção com as estruturas do 
PS e com o governo? 
Fomos durante ano e meio a 
Delegação da alternativa de 
poder em Portugal. Agora so-
mos a delegação do partido do 
governo. No PS, sabemos que 
só com boa articulação inter-
na podemos ter sucesso face 
aos desafios com que todos 
estamos confrontados. Temos 
dialogado com as estruturas e 
com os militantes do PS, com o 

governo e com o Grupo Parla-
mentar do PS. É sempre possí-
vel fazer melhor e ir mais lon-
ge, mas existem bons canais 
de diálogo e a articulação tem 
funcionado bem. 

Num tempo de grandes de-
safios para a UE, quais des-
taca tendo em conta a ação 
da Delegação?
Os desafios são muitos e a nos-
sa intervenção tem procura-
do ser incisiva e proactiva em 
todos eles. Realço algumas li-
nhas de ação mais transver-
sais, designadamente todas as 
que têm a ver com a finaliza-
ção necessária da arquitetura 
económica e monetária, com a 

união bancária, com o comba-
te à fraude fiscal e à fuga fis-
cal e com a interpretação fle-
xível e inteligente do tratado 
orçamental. Nesta linha temos 
pugnado pelo reforço da dimen-
são investimento, crescimen-
to e criação de emprego nas 
prioridades do semestre euro-
peu. Os tratados comerciais, a 
união digital e a união da ener-
gia, o futuro das políticas se-
toriais e das políticas de coe-
são e desenvolvimento regional 
são outros temas a que temos 
dado prioridade, com propostas 
concretas, muitas delas adota-
das pelo nosso grupo político 
(S&D) e posteriormente pelo 
Parlamento Europeu. 

Ainda podemos acreditar 
no projeto europeu?
Mais do que acreditar, é funda-
mental agir para que um cami-
nho de paz e progresso como 
aquele que tem vindo a ser 
construído pelos povos euro-
peus não soçobre perante os 
populismos que o ameaçam. 
Como europeus estamos no 
meio da ponte. Ou somos capa-
zes de nos mobilizarmos para 
um compromisso de futuro 
com mais e melhor Europa, ou 
ficaremos condenados à irrele-
vância política e à fragilização 
económica e social.     

*Presidente da delegação do Partido 

Socialista no Parlamento Europeu
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DILMA ROUSSEFF
SOCIALISTAS 
EUROPEUS COM 
DEPUTADOS 
BRASILEIROS
Os eurodeputados Francisco Assis, Car-
los Zorrinho e Henrique Guerrero reuni-
ram-se em Lisboa com uma delegação 
de senadores e deputados brasileiros 
de diversos partidos desfavoráveis ao 

processo de afastamento da Presiden-
te Dilma Roussef.
Na reunião foi abordada a atual situa-
ção política brasileira bem como os 
caminhos para a resolução do proble-
ma com que a democracia brasileira se 
defronta.
"A resolução definitiva deste impasse 
terá de passar pela devolução da esco-
lha do governo ao povo brasileiro. Ape-
nas com novas eleições o Brasil estará 
em condições de iniciar um novo ciclo 
político", concluiu Francisco Assis.

CONFERÊNCIA 
NO PORTO JUNTA 
ANTÓNIO COSTA 
E ESPECIALISTAS 
EUROPEUS
O "Relaunching Europe", uma iniciati-
va do grupo Socialista & Democrata no 
Parlamento Europeu, vai decorrer no 
Edifício da Alfândega, no Porto, no pró-
ximo dia 1 de julho sob o tema "Da aus-

teridade ao crescimento".
Em discussão estará, a partir das 
16h00, o futuro da economia nacional 
e europeia, num encontro que contará 
com as participações de António Cos-
ta e Gianni Pittella, presidente do grupo 
S&D, entre outros. 
Esta conferência sobre uma política fiscal 
mais justa e oportunidades para os mais 
jovens terá a participação de responsá-
veis políticos, especialistas e académi-
cos. A entrada é livre. Mais informações 
em www.relaunchingeurope.eu/porto-pt.


