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Cada deputado vai custar
2,7 milhões em cinco anos
Vencimentos e subsídios dos 21 eurodeputados portugueses vão atingir os 56 milhões de euros num mandato

• Manuel Pizarro, PS

• Idade: 55 anos
• Lídia Pereira, PSD

• Idade: 27 anos
• José Gusmão, BE

• Idade: 42 anos

Hermana Cruz
hermana.cruz@jn.pt

Bruxelas São 56 os milhões de

euros que o Parlamento Euro-

peu vai ter que desembolsar,
durante cinco anos, pelos 21

deputados portugueses. Isto
apenas para despesas fixas,

como vencimentos, alojamen-
to, ajudas de custo e a consti-

tuição de gabinetes. Até ao fi-
nal do mandato, cada eurode-

putado vai custar 2,667 mi-
lhões de euros. São 43,3 mil eu-
ros por mês.

O salário dos eurodeputados
é igual para todos, indepen-

dentemente do país de origem:
8757,70 euros. Mas todos têm
que pagar um imposto comu-
nitário e contribuições para se-

guros. No final, ficam com
6824,85 euros. Tudo o resto as-

sume a forma de subsídios. É o

caso de 320 euros diários para
"cobrir despesas de alojamen-



• Sandra Pereira, CDU
• Idade: 42 anos

• Francisco Guerreiro, PAN
• Idade: 34 anos

to e despesas conexas por cada
dia em que compareçam em
reuniões oficiais, em Bruxelas
ou Estrasburgo". Isto é, mais
7040 euros mensais por 22 dias

de trabalho.

533 MIL EUROS POR ANO

Os deputados têm direito ain-
da a 4513 euros mensais para
despesas gerais, como "os cus-
tos de arrendamento e gestão

do gabinete do deputado, des-

pesas de telefone e assinaturas

e atividade de representação".
Feitas as contas, só com o ven-
cimento e os dois subsídios, os

deputados auferem mensal-
mente 18 378 euros. Mas ain-
da têm direito a 24 943 euros
mensais para criar um gabine-
te e contratar assistentes. O

que dá um total de 43 321 euros

por mês.

No final de um ano, além de

ajudas para deslocações a casa,
um deputado recebe 533 mil
euros de salário, subsídios (in-
cluindo Natal e férias) e ajuda
para despesas com o gabinete.
Os 21 juntos totalizam 11,2 mi-
lhões de euros.

Têm direito ainda a seguro de

saúde, à devolução de dois ter-

ços das despesas com saúde e a

usar viatura oficial. •

Nenhum bloco
quer ceder nos
nomes para a
cúpula da Europa

Países pequenos contra
acordo de Merkel e Macron

cargos À terceira será de vez?
Esta manhã, os chefes de Estado e

de Governo da Europa retomam
negociações para os próximos lí-
deres de cinco instituições, depois
do falhanço da reunião de junho e

da maratona da noite de domingo,
que António Costa apelidou de
"muito frustrante". Em choque
na escolha de nomes para a Comis-
são, Conselho, Representação Ex-

terna, Banco Central Europeu e

Parlamento Europeu estão dois
blocos: Alemanha, França, Holan-
da e Espanha; e países mais peque-
nos e do Leste europeu, como a

Hungria, Polónia e Estónia, com o

apoio da Itália e Irlanda.

Ontem, nenhum dos blocos
dava sinais de querer ceder na sua

posição, mas o tempo urge. É que



os países têm todo o interesse em
negociar entre si os nomes, conse-

guindo um equilíbrio com os cin-
co cargos que têm de ser preenchi-
dos. Mas amanhã os eurodeputa-
dos vão eleger o seu presidente,
pelo que este cargo deixará de con-
tar para o equilíbrio de poderes.

ACORDO DE OSAKA RECUSADO

Em Osaka, na semana passada, o

grupo encabeçado pela Alemanha
e pela França acordou entregar aos

socialistas (que ficaram em segun-

do nas europeias) o cargo mais de-

sejado: a presidência da Comissão

Europeia. Os conservadores (que
ganharam as eleições) ficariam
com o Parlamento Europeu e os li-
berais com o Conselho Europeu. O

plano foi apoiado por Portugal.
Mas uma vez apresentado em

Bruxelas, países liderados por con-
servadores ou nacionalistas recu-
saram subscrevê-lo - mostrando

que a chanceler alemã, Angela
Merkel, perdeu controlo da sua fa-
mília política. O bloco de países

mais pequenos recusa que o prin-
cipal lugar seja entregue ao socia-
lista holandês Frans Timmermans
e insiste em atribuí-lo ao cabeça de

lista dos conservadores, o alemão
Manfred Weber.

Após cerca de 18 infrutíferas ho-
ras de reunião, os 28 líderes adia-

ram as negociações para esta ma-
nhã. Ontem, admitia-se que as so-

luções possam ser submetidas a

voto, em vez da tradicional nego-
ciação de um acordo a contento de

tOdOS. • ALEXANDRA FIGUEIRA

A pé ou de bicicleta, estreantes
aproveitam para manter a linha

Procura de habitação em Bruxelas está longe de terminar.
Eurodeputados querem casa perto do PE e com transportes

Carla Soares
carlas@jn.pt

mudança Arranjar casa em Bruxe-
las é uma aventura incansável para
quem ocupa pela primeira vez o lu-

gar de eurodeputado. Os estreantes
com quem o JN falou foram unâni-
mes nos critérios: ficar a pouca dis-
tância do Parlamento Europeu (PE)

para, de preferência, ir a pé, de bici-
cleta ou mesmo de trotineta. Guar-
dam energias para esse percurso,
aproveitando a sua estadia na capi-
tal belga para ficar em forma. Quan-
to às idas a Estrasburgo, há grupos
que querem alugar casas coletivas.

"Gosto muito de andar a pé", ga-
rante o socialista Manuel Pizarro,

explicando que terá mesmo de fa-
zer este exercício diário para fugir à

"vida sedentária" do PE, repleta de

reuniões. Palavra de médico, que
promete cozinhar para ter "uma ali-

mentação mais regrada". "Sou um
cozinheiro razoável, gosto de fazer

sopa", disse ao JN, ao explicar os pla-
nos que tem para o Tl + 1 que fica a

25 minutos a pé. Já tratou do arren-
damento. São 800 euros por mês.

Propostas não faltaram. Quando
lhe criaram o novo email, "chove-
ram" logo três dezenas de sugestões
de casas, também de ex-membros
do PE que querem passar a sua habi-

tação ou a respetiva mobília.
Prevê regressar ao Porto todas as

quintas-feiras e, quando houver
reunião da Camará do Porto, o

vereador partirá mais tarde para
Bruxelas. Rui Moreira antecipou
para segunda as reuniões para
que pudesse participar, recorda.

VIR A CASA TODAS AS SEMANAS

O eleito do PAN, Francisco Guer-
reiro, continua à procura de casa

e quer ter tempo para escolher
bem. "Não quero gastar muito di-

nheiro", explica. Outro critério é

ficar próximo dos transportes.
Prevê ir de bicicleta para o PE,

sendo esta mais ecológica, mas
admite recorrer à trotineta.

Tem tido "ajuda do grupo dos

Verdes e de conhecidos em Bru-
xelas". Com as férias pelo meio,
prevê "ter algo mais concreto"
no fim de agosto. "A minha famí-
lia fica em Cascais, a minha mu-
lher tem cá trabalho", explica. O

deputado tem uma filha de 11

anos e uma bebé. Os animais de

estimação também ficam. "Vou
tentar vir a casa todas as sema-
nas", disse ao JN. Mas também

quer que a família o va visitar.
José Gusmão, estreante do BE,

tem procurado casa "sem suces-
so". "O meu regime será de vai e

vem", garantiu. Já tem experiên-
cia no PE como assistente de Ma-
risa Matias até 2016, e diz ser
"fundamental o eurodeputado
ter uma presença muito forte no

país de origem" e não ser um ha-
bitante da "Eurobolha". E as duas

filhas são um bom motivo para
vir a casa "todas as semanas".



Prevê arranjar habitação em se-
tembro. "Quero andar muito a pé
e de bicicleta. A rede de bicicletas

partilhadas é muito boa", refere.
"Como não vou ter tempo para
exercício, nada como fazer o per-
curso casa/ trabalho", comentou.

Para Estrasburgo, onde passam
cerca de três noites por mês, diz

que há grupos que pensam "em
alugar casas coletivas". Os hotéis
"são pornografícamente caros".

Sandra Pereira, eleita da CDU,
conta que já tem habitação em
Bruxelas a 15 minutos a pé de dis-

tância. Espera vir todas as sema-
nas a casa para estar com o marido
e para trabalho político. Investiga-
dora no Centro de Linguística da
Universidade de Lisboa, foi bolsei-

ra durante quase 20 anos e tinha
iniciado contrato em maio, agora
suspenso. "É outra família que
deixo", diz a eleita. Mas quer reto-
mar o projeto científico mais tar-
de. Praticante de Pilates, Sandra
Pereira prevê caminhar 30 minu-
tos diários para o PE, mas quando
chover terá autocarros diretos.

Para Lídia Pereira, aposta do PSD

para número dois, a adaptação é
mais fácil. Já vivia em Bruxelas,
onde trabalhava como consultora.
Divide a renda de uma casa com
uma colega de mestrado. Fica a 40
minutos a pé e a 20 de metro, con-
tou ao JN. As deslocações a Portu-

gal vão depender da sua agenda
política, explica a líder da juven-
tude do Partido Popular Europeu.
Habitualmente, as representações
são ao fim de semana e tem de des-
locar-se a outros países. •

Os novos (des)equilítarios
do hemiciclo europeu
Extrema-direita e nacionalistas ganham voz na definição de postos
na nova assembleia europeia, que tem hoje a sua sessão inaugural

Ivete Carneiro
ivete@jn.pt

Estrasburgo Chama-se Identida-
de e Democracia (ID) e é o novo
fiel na balança europeia. Reúne
sete partidos em tornos dos dois

patronos da ideia de juntar num
grupo só toda a extrema-direita e

os nacionalistas da Europa - a

União Nacional francesa de Mari-
ne Le Pen e a Liga italiana de Mat-
teo Salvini - e fez-se a quinta for-

ça no Parlamento Europeu (PE).
Ao todo, são 73 membros de

nove partidos de nove países -
bem acima dos 25 elementos de

sete Estados exigidos para consti-
tuir uma formação no PE, ainda

que aquém do desejo de Le Pen e

Salvini. E do norte-americano es-

tratega da campanha do presiden-
te dos EUA, Steve Bannon, que

tentou criar um "movimento" de
nacionalistas eurocéticos.

Fora da formação estão o britâni-
co Partido do Brexit, o Vox espa-
nhol, o Direito e Justiça polaco
(PiS) e o húngaro Fidesz. Não obs-

tante, os radicais ganharam peso.
Exponencialmente. E poderão co-
locar areia nas engrenagens habi-
tuais do PE, que protegiam as esco-
lhas para os lugares de sentimen-
tos eurocéticos com um "cordão
sanitário".

A novel formação ID tornou-se a

quinta força, atrás de quatro gru-
pos pró-europeus - PPE, S&.D, Re-
new Europe e Verdes -, que totali-
zam 519 dos 751 lugares do hemi-
ciclo, mas respaldam tendências
distintas, da direita ao centro-es-

querda e que vão começar a ter que
ouvir o terço que sobra.

"Vamos ver se a União Europeia

rompe com todos os seus princípios
justos para ostracizar-nos, ou se é

democrata e respeita os povos",
avisou a União Nacional.

"O nosso grupo já não é anedóti-
co. Vamos ter uma posição arbitrai
num certo número de votos, pelo
que se torna mais complicado pôr-
-nos de parte", dizia recentemente
ao "Le Monde" um dos vice-presi-
dentes do ID, o francês Nicolas Bay.

Fontes ouvidas pelo jornal
francês "Le Monde" adiantam
que já terão sido aceites candida-
turas do ID às vice-presidências
do PE e presidências e vice-pre-
sidências de comissões parla-
mentares. Outras fontes garan-
tem à Lusa que se mantém o cor-
dão sanitário, até porque não

querem dossiês como a agricul-
tura nas mãos de Le Pen ou as re-
lações externas nas do Fidesz. •


