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Presenças: José Ribeiro (PS), Carlos São Martinho (PSD), Pedro Saraiva (PSD), Cristóvão Crespo 
(PSD), Isabel Sequeira (PSD), Maria Paula Cardoso (PSD) e Agostinho Lopes (PCP). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordem do dia: 

 
Audiência ao Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário Europeu da Concorrência, 

Joaquin Almunia 
 
A audiência realizou-se conjuntamente com a Comissão dos Assuntos Europeus, na sequência 

de um pedido efectuado pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário da 

Concorrência, Joaquin Almunia. 

Para abrir a sessão, usou da palavra o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Senhor 

Deputado Vitalino Canas. 

O Comissário Europeu efectuou uma intervenção inicial, dando conta do historial recente das 

intervenções a nível comunitário de combate à crise, nomeadamente no contexto do reforço 

dos mecanismos de coordenação económica e das inovações despoletadas pelo Tratado de 

Lisboa. Deu, ainda, conta das prioridades da Comissão Europeia para 2011, nomeadamente ao 

nível (i) das políticas fiscais e macro-económicas, (ii) do funcionamento do mercado de 

trabalho e o reforço da sustentabilidade dos sistemas de pensões, bem como (iii) das políticas 

estruturais para melhorar a capacidade e sustentabilidade do crescimento em termos 

económicos, energéticos e ambientais na União Europeia. Em matéria de Concorrência, 

informou da prioridade dada à luta contra os cartéis, e do controlo dos processos de 

aquisições e fusões, de modo a assegurar que os consumidores não sejam prejudicados. 

No período de debate, usaram da palavra os Senhores Deputados Vitalino Canas, José Ribeiro, 

Carlos Costa Neves, Agostinho Lopes e João Serpa Oliva. O Vice-Presidente Joaquin Almunia 

interveio, seguidamente, para responder às questões colocadas. 

Encerrou a Sessão o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Senhor Deputado Vitalino 

Canas. 

A audiência foi gravada, constituindo a gravação parte integrante da acta.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, dela se lavrando a presente acta, a qual, 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada. 

Palácio de São Bento, 14 de Janeiro de 2011. 

 

António José Seguro 

Presidente da Comissão 

 


