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Ana Gomes: impressões de Timor e reflexões sobre a crise na Europa  

Ana Gomes esteve em Timor-Leste de 16 a 19 de Junho, numa delegação da Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP -Parlamento Europeu com o objectivo de analisar os progressos dos projectos de cooperação 
entre  a UE e  Timor  Leste, como  o mais recente membro ACP do Acordo de Cotonou, beneficiário do Fundo 
de Desenvolvimento Europeu. A deputada elaborou uma pequena reportagem fotográfica,   que disponibilizou 
no seu blogue,   sobre a Maratona pela Paz a que assistiu em Dili e que mobilizou mais de 7.000  
participantes, atestando o clima de tranquilidade e confiança no futuro que o povo timorenses está hoje a 
respirar hoje, não obstante os muitos desafios de capacitação e governação que continua a enfrentar. No seu 
blogue, Ana Gomes chama ainda a atenção para o facto de, lamentavelmente, a Embaixada Portuguesa em 
Díli ainda não ter sido construída, não obstante  as autoridades timorenses terem cedido  um terreno  no 
centro nevrálgico de Dili para construção do edifício  já  desde 2001.    

Ana Gomes participou numa Conferência organizada pelo Grupo dos Socialistas e Democratas em 
Barcelona, durante os dias 20 e 21 de Junho,    reflectindo  sobre a crise económica na Europa 
e as responsabilidades dos governos e  partidos socialistas e sociais-democratas na incapacidade europeia 
para dar resposta à crise.  O ex-Presidente da Comissão Europeia Jacques Delors e o ex-Presidente 
chileno Ricardo Lagos foram dois activos participantes na reflexão de onde emergiu a necessidade dos 
socialistas se empenharem de forma coerente em políticas que promovam o emprego,   reforcem o Estado 
Social, a defesa do Ambiente e a regulação dos mercados financeiros , incluindo o controle dos paraísos 
fiscais.    

Os Socialistas Europeus defenderam ainda políticas mais eficazes de integração dos migrantes, de combate 
à intolerância e xenofobia e também de apoio  eficaz aos que lutam pela democracia no Sul do Mediterrâneo, 
tendo escutado os pontos de vista e pedidos concretos de activistas da Tunísia, Egipto, Síria, Argélia, 
Marrocos, Bahrein e Palestina convidados a participar na Conferência. 

Ana Gomes reuniu-se na quinta-feira com o Comissário Europeu para a Concorrência Joaquín Almunia, em 
parceira com outros membros do "Climate Parliament", um grupo de deputados que promove iniciativas para 
a resolução dos problemas  resultantes das alterações climáticas e a necessidade da Europa passar para 
uma economia de baixo consumo de carbono. A reunião teve como objectivo  pedir o aumento do 
investimento europeu na investigação científica  e tecnológica  com vista a   tornar mais rentáveis e 
disseminadas as tecnologias limpas  de produção de energias (com especial atenção à energia solar que 
pode mudar fundamentalmente as economias da Europa e de África), e com vista à  construção,   a nível 
europeu e mediterrânico,   de  uma rede inteligente de distribuição energética, com capacidade para absorver 
diferentes tipos de produção energética e de armazenar e compensar os caudais de produção das diferentes 
fontes de fornecimento.     

 


