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abre 

bem os

olhos!

espero que esta

noite seja mais

calma do que a

de ontem...

…dois 

alarmes 

falsos no sector

sul em menos de

uma hora! 

adeus, max, até

amanha
~
!

NA
~
O E

,

POSSI
,
VEL…

OUTRA VEZ

O SECTOR

SUL?!
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os dados va
~
o 

ser lançados hoje 

na sessa
~
o 

plenária... 

…se na
~
o 

conseguir convencer

os meus colegas, o

parlamento perderá uma

oportunidade u
,
nica de

exercer os seus poderes

em matéria de ambiente…

…e é o futuro das

geraço
~
es vindouras e

de todo o planeta que

está em jogo!

encher um copo de

água… provavelmente,

daqui a alguns anos, será

um luxo exorbitante se os

pai
,
ses na

~
o chegarem 

todos a acordo para  

preservar as nossas

reservas.

sim, é acima 

de tudo uma

questa
~
o de

SOLIDARIEDADE.

obrigada.
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deixa, 

eu atendo.

o tempo

urge!

bom dia sr. soro. 

sim, a deputada vega

ainda está aqui, mas vai

sair para a plenária...

posso ajudá-lo? 

é urgente?

sim, chris… 

o teu grupo 

poli
,
tico apoia-nos?

O
,
PTIMO! 

esperemos que

todos os outros

façam o mesmo! 

irina! enta
~
o, parece 

que foste nomeada

relatora pela comissa
~
o

do meio ambiente para

tratares deste 

dossier escaldante? 

HA! HA! HA! 

podemos contar

contigo para 

apagar o fogo?  

HA! HA! HA! na
~
o cantes 

vitória antes de 

tempo! espera até

veres as minhas

alteraço
~
es à pro-

posta da comissa
~
o!

tem cuidado

irina, 

esta
~
o muitos

interesses em

jogo neste

caso!

PRECISAMENTE,

será necessário

conciliá-los!

és muito

ingénua,

irina…

confia 

em mim!
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a água na
~
o é um

produto

comercial como

qualquer outro…

… mas um

património que

pertence...

... aos povos da

unia
~
o europeia!

ao menos desta

vez estamos

todos de

acordo… 

…e a 

co-decisa
~
o com

o conselho de

ministros será

obrigatória! 
senhoras 
deputadas 
e senhores   
deputados,  

vamos 
proceder à  
votaça

~
o!

caros colegas, 

através desta 

votaça
~
o, o parla-

mento solicita 

unanimemente...

...a plena participaça
~
o

dos cidada
~
os na

poli
,
tica da água!

l’eau n’est 

pas un bien

marchand…
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bravo, irina,

que poder de

persuasa
~
o!

bravo, alex,
fazemos uma

grande 
equipa!

há muitos visitan-

tes hoje. vou 

tentar encon-

trar uma 

mesa.
queres

um café?

é claro que o

parlamento tem que 

se pronunciar sobre 

a poluiça
~
o da água, 

os preços, a gesta
~
o e,

sobretudo, os prazos 

de aplicaça
~
o das 

medidas.

daqui a algum 

tempo receberemos 

a posiça
~
o comum 

do conselho de

ministros... 

ai
,
é que isto vai

aquecer!

meus 

senhores e

minhas senhoras,

despeço-me, 

volto para

bruxelas.

a esta hora?

vais chegar

muito tarde 

a casa.

sim, mas

combinei

partilhar o

carro com

dois 

colegas.

eu vou
apanhar o
comboio

amanha
~

de
manha

~
…

…nova 

catástrofe

ecológica: 

o grupo qui
,
mico

carimas, principal

suspeito…

QUE HORROR!

mais produtos   

tóxicos despejados 

num rio. a continuar

assim, em breve 

na
~
o teremos um 

u
,
nico rio limpo 

na europa!

que 

estranho… 

tenho a impressa
~
o

de que este tipo me

está a observar…

à

MESDAMES ET MESSIEURS,

NOUS ARRIVONS A

BRUXELLES-GARE DU

LUXEMBOURG. 

DAMES EN HEREN...
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sempre com um
pé numa cidade 

e o outro
noutra…

…mas vai ser difi
,
cil

escolher entre os
mexilho

~
es com

batatas fritas e a 
tarte flambée!

que grande

ventania !

SOCORRO! 

?!
ora

esta…
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algumas semanas

mais tarde

ah, 
a reunia

~
o começa

às nove horas,
como previsto.

ALEX! 

COMO ESTA
,
S?

tens andado

desaparecido! 

…quase! já nem

tempo tenho 

para almoçar…

vens comigo?

enta
~
o, ainda

trabalhas para a

comissa
~
o do meio

ambiente?

como vês. 

e tu, na
~
o ias 

partir para a

chechénia como

colaboradora 

da OSCE? 

recordo-vos rapidamente 

a ordem do dia: em primeiro

lugar, a análise das per-

guntas apresentadas pelo

grupo do PPE sobre a

poluiça
~
o sonora dos

avio
~
es... em seguida passa-

remos às perguntas do 

grupo socialista relativas  

ao projecto de 

directiva sobre os 

OGM.

tem a palavra o 

deputado prado.

achamos    

que é necessário 

acabar com a

poluiça
~
o sonora em

redor dos aeroportos...  

…proibindo 

os avio
~
es  

de SOBREVOAR

as cidades 

antes da

aterragem.

deputada

vega ?

toda e qualquer

proibiça
~
o deverá

ter em conta a

segurança

aérea…
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... como sabem, as condiço
~
es

climáticas obrigam por vezes 
a alterar os itinerários. 
é também necessário estudar 
o impacto sobre o emprego
local e o desenvolvimento 

regional.

lamento, 

senhor deputado,

mas já interveio.

temos de passar

ao ponto

seguinte da

ordem do dia…

que tal 

uma pizza 

no DA 

MIMO?

BOA IDEIA!

precisamos

de ar

fresco…

com que

enta
~
o a

apanhar 

sol!
JACQUES! 

QUE

SURPRESA!

tentei

telefonar-te

mas na
~
o

atendeste...

estou cheio de pressa.

estou a preparar 

uma nova exposiça
~
o 

de fotografias 

aqui perto...

FIXE!

onde?

na biblioteca 

solvay... um tema que

te deverá interessar:

"A
,
GUAS 

PERIGOSAS".

FORMIDA
,
VEL!

na
~
o

quero nada,

obrigado.

na
~
o queres
petiscar

qualquer coisa
connosco?
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outro dia,

com todo 

o prazer… 

preciso de 

ir ao labo-

ratório…

agora? 

sim, se

na
~
o...     

…ainda 

apanho 

outra multa!

ligas-me?
vem

jantar lá

a casa!

vou

festejar a

exposiça
~
o com

uns amigos. 

obrigado,

sra.

deputada.

alex? recebi a

posiça
~
o comum do

conselho de

ministros sobre 

a nova proposta 

da comissa
~
o. 

Já?

o 
processo

vai
recomeçar!

sim, 
temos de

preparar a
segunda

leitura do
parlamento.

conto contigo alex.

reu
,
ne toda a infor-

maça
~
o disponi

,
vel: 

listas de poluentes,

legislaça
~
o actual dos   

diferentes estados-

-membros, inspecço
~
es  

praticadas… quero ter 

todos os elementos 

para preparar as 

alteraço
~
es à posi-

ça
~
o do conselho! 

A‘S SUAS

ORDENS,

CHEFE!



– 12 –

a diana tra- 

balha para 

uma ONG no

domi
,
nio dos  

direitos 

humanos.

e a sua 

área 

é o 

ambiente?

sim, 

entre

outras.

AH! KOSTAS!

apresento-te

irina, a amiga 

de que te

falei…

…que é
deputada no
parlamento
europeu.

muito prazer,
também é

fotógrafo?

sim, também 

me interesso 

pelas paisagens

modificadas pela

ma
~
o do homem…

…mas as minhas
fotografias ainda na

~
o

sai
,
ram na primeira 

página dos jornais!

a fotografia da carimas
publicada nos jornais 
é obra tua, jacques ?

sim, vê…

…tenho outras! 

se quiseres posso

mostrar-tas em 

antestreia… 

fazem parte 

da selecça
~
o

para a exposiça
~
o.

viste 

esta?!

ruptura de uma

barragem com água

polui
,
da por ácido

sulfu
,
rico perto de uma

mina de chumbo no 

sul da europa.

com
licença!
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quem fala? 

quem lhe paga

para fazer isto?

quem está por

detrás disto?

gosta muito 

de água, 

sr. golding? 

MAS SABE

NADAR?

SIM, 

E AINDA 

MELHOR CONTRA

A CORRENTE!

na
~
o é a primeira

vez. há três

semanas que

recebo ameaças.

na
~
o há du

,
vida que existem

interesses muito poderosos por

detrás desta história das  

descargas de

resi
,
duos.

JACQUES, DEVIAS

LEVAR A COISA

MAIS A Se
,
RIO.

FOTO
,
GRAFO, 

UMA PROFISSA
~
O

DE ALTO RISCO!

tens alguma ideia
de onde possam 

vir estas 
ameaças?

na
~
o tenho 

provas formais, 

mas desconfio da

carimas. quem mais teria

interesse em abafar o

caso? tu também devias

ter cuidado. na
~
o me

espantava nada que ten-

tassem fazer pressa
~
o 

a ni
,
vel poli

,
tico.

humm, acho isto

tudo muito

estranho…

JA
,
VI ESTE 

TIPO EM

QUALQUER

LADO!

na manha
~

seguinte...
bom dia!
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IRINA! alguém que diz

possuir informaço
~
es

confidenciais sobre as

descargas de resi
,
duos

tem tentado entrar em

contacto contigo. a cha-

mada é sempre interrom-

pida, como se a pessoa

estivesse a falar 

de uma cabina 

telefónica…

sabes que desde

há alguns dias

que o jacques

recebe ameaças

anónimas?

e na
~
o

deixou 

o nome?

na
~
o. deve

ter muito

medo.

tens os 

jornais de

hoje?

na
~
o 

tive tempo 

de os ver.

A CARIMAS

NO

TRIBUNAL! 

christian lob, 
director do grupo,
acusa a imprensa de
manipular a informaça

~
o

e ameaça processar os
jornais que publicam
acusaço

~
es, segundo 

ele, caluniosas… 

porquê o

jacques?

ora, porque 

é o autor da

fotografia que

está na origem 

do escândalo. 

cá para mim, 

eles na
~
o va

~
o

desistir. va
~
o

tentar fazer

subir a

pressa
~
o…

estou?… na
~
o, lamento, 

a deputada vega na
~
o

pode responder a essa
pergunta. pelo menos 

para já.

era do the european post.

queriam que te pronunciasses  

sobre o caso carimas.

queriam saber se a direc-

tiva relativa à água irá

permitir lutar de forma 

mais eficaz contra as 

descargas tóxicas.

com toda esta tensa
~
o,

na
~
o sei se irei ao

jantar-debate desta

noite.

o 

organizado 

pela terra viva?

sim, convidaram

pessoas da 

commissa
~
o e do

parlamento,

representantes

da indu
,
stria,  

jornalistas e

algumas ONG.

a reunia
~
o do 

grupo vai durar toda

a manha
~
. ocupa-te 

da imprensa e na
~
o 

te deixes impressio-

nar! és perito 

nisso!
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é a

senhora...?

…aqui
está o
meu

convite.

boa noite, minha

senhora! queira

acompanhar-me por

favor, tem um lugar

reservado ao lado do

sr. opdebeek, da fimoil.

acho que temos de ser mais firmes

nos prazos de entrada em vigor das

novas medidas de aplicaça
~
o. o princi

,
pio

do poluidor-pagador na
~
o chega.

temos de ir mais longe. as multas 

e as taxas na
~
o sa

~
o suficientes 

para travar a degradaça
~
o dos 

cursos de água e dos 

lenço
,
is freáticos.

concordo com 

a sra. vega. a recon-

versa
~
o das indu

,
strias 

é absolutamente

possi
,
vel…

…e a FIMOIL é um bom

exemplo disso. adoptámos 

novas medidas de 

protecça
~
o 

do ambiente
…

…que consistem 

em transportar os 

vossos resi
,
duos tóxicos

e despejá-los a 100 km

das vossas fábricas, nas  

terras do vizinho!

NA
~
O E

,

VERDADE! 

fomos submetidos 

a inspecço
~
es muito  

rigorosas que provam  

que as fábricas da 

fimoil sa
~
o LIMPAS!

MINHAS SENHORAS, MEUS

SENHORES, AGRADEÇO A VOSSA

PARTICIPAÇA
~
O NESTA

MESA REDONDA 

e aproveito para vos 

convidar para um 

novo encontro.

C

C
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sra. vega, preciso

de falar consigo,

na
~
o posso esperar

mais, é demasiado

arriscado!

O
SENHOR

?! 

tem de me 

ouvir, ando 

há dias a 

tentar

contactá-la…

na
~
o sei quem o

senhor é nem o

que pretende ao

seguir-me mas 

na
~
o tenciono 

ouvi-lo! 

POR FAVOR!

AQUI CORRO

PERIGO!

é sobre 

a CARIMAS!

mande analisar 

estas amostras…

…falaremos

delas mais

tarde!

lamento, 

mas temos 

de fechar!
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O 
QUÊ?

estás a pensar
seriamente em 
mandá-las
analisar?

que farias
tu no meu
lugar?

jacques? estás livre esta
noite? …na

~
o queres vir

jantar a minha casa? ontem
aconteceu-me uma coisa

estranha!…

…e deu-me esses
dois tubos…

é tudo muito

esquisito…

amostras …

mas de quê? 

na
~
o faço 

a mi
,
nima

ideia!

talvez agora 
se descubra

tudo…

na
~
o sei. acho 

que estou a ser

vi
,
tima de uma brinca-

deira de mau gosto…

na
~
o tenho 

tanta certeza

disso. amanha
~

leva

as amostras a um

laboratório! é um

risco a correr…
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algumas

semanas

mais tarde...
parece-me

que o dia vai

ser longo!

A QUEM 

O DIZES! 

a plenária vai
ter de votar

as minhas alte-
raço

~
es à

posiça
~
o comum

do conselho!
…e sa

~
o muitas!

foram todas

aprovadas pela

comissa
~
o do meio

ambiente. na
~
o

pensavas conseguir

que os prazos de

aplicaça
~
o fossem

reduzidos de

dezasseis para 

dez anos…

solicitamos 

também que sejam

mencionadas as

substâncias

radioactivas! 

nem a comissa
~
o 

nem o conselho 

o fizeram!

VAMOS PROCEDER A‘

VOTAÇA
~
O DA ALTERAÇA

~
O

66, RELATIVA A‘S A
,
GUAS

SUBTERRANEAS…â

C C



– 19 –

ouvimos os argumentos deles

e o debate prossegue. o nosso   

objectivo é chegar a um equili
,
brio.

de qualquer modo, a água é um

recurso essencial e nós vamos

protegê-la!

qual é a posiça
~
o 

do parlamento

sobre o impacto

que a proposta

legislativa terá

nas empresas 

da indu
,
stria

qui
,
mica?

e as divergências

com o conselho?

quando é que a

directiva vai ser

aprovada?

o nosso 

relatório foi 

apresentado em 

segunda leitura. devemos,

portanto, chegar a acordo

com o conselho, passando,

se necessário, pelo 

comité de conciliaça
~
o. 

obrigada.

EXCELENTI
,
S-

SIMO SENHOR

DEPUTADO…

até amanha
~

"excelenti
,
s-

simo senhor
deputado"!  

ESTOU 
MORTA DE

FOME!

ha! ha! a propósito, 

na
~
o passes pela friterie

da praça jourdan. as

batatas fritas sa
~
o

irresisti
,
veis!

MAS QUE 

SE PASSA,

JACQUES?!

adivinha!
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roubaram-me

material e também

negativos e

fotografias... isto

vai-me custar

uma fortuna!

PARTIRAM
TUDO!

sim. 
esforçaram-se

bastante, mas na
~
o

lhes serviu de
nada…

…E
,
ISTO 

QUE ELES

PROCURAVAM!

“ELES”?

parece-me 

óbvio! é obra 

da carimas!

falaste

disso à

poli
,
cia?

na
~
o tenho 

provas, a na
~
o 

ser o escândalo
provocado pela
minha fotografia 
e as ameaças
telefónicas.

QUE CONFUSA
~
O!

a carla telefonou-

-me… tinha-te dito

que corrias perigo.

estes tipos na
~
o  

brincam em 

serviço!

na
~
o podes

ficar calado.

vou telefonar  

ao teu 

jornal...

é do teu laboratório

que eu preciso... 

tenho tempo à justa 

para reimprimir

todas as

fotografias 

antes da 

inauguraça
~
o.

sr. golding? pensa

que este roubo está

relacionado com o

escândalo carimas?… 

o nosso trabalho

terminou. aguar-

damos que venha à

esquadra para fazer 

o depoimento.
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QUE CASO
SE

,
RIO! 

estou ao 

telefone com um repre-

sentante sindical da

carimas... os trabalha-

dores ameaçam entrar  

em greve!

sra. deputada,

queremos que a

unia
~
o europeia

garanta o emprego

no sector da indu
,
s-

tria qui
,
mica... as

vossas novas medi-

das anti-poluiça
~
o 

va
~
o provocar 

uma catástrofe 

social!

o emprego é absolu-

tamente primordial, tanto

para nós como para

vocês, mas na
~
o é a

fomentar a poluiça
~
o que

o conseguira
~
o salvar!

NA
~
O ESTA

,
A COM-

PREENDER! a carimas

ameaça com uma

reestruturaça
~
o para

fazer face a‘ crise e a‘

fuga dos investidores. 

quase dois mil 

empregos ira
~
o

«a‘ viola»!

SILE
’‘
NCIO,

POR FAVOR!

na
~
o nos va

~
o dar

ouvidos! temos que

fazer a máxima pressa
~
o! 

ELES 

ACUSAM-NOS DE

POLUIR. POIS BEM,

VAMOS DAR-LHES

RAZA
~
O!

nem pensar!

isso é uma

loucura!

NA
~
O E

,
S TU QUE

VAIS PAGAR AS

MINHAS DIVI
,
DAS

QUANDO FORMOS

PARA A RUA!

* A Carimas de novo na berlinda. Fotógrafo Jacques Golding vítima de um misterioso roubo.

*
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é a crise do

sector que está

na origem dos

despedimentos e

na
~
o as medidas

anti-poluiça
~
o.

infelizmente, 

na
~
o é o que diz a

indu
,
stria. eles

afirmam que a 

futura directiva trará

problemas para todo

o sector, como no

caso da carimas.

de qualquer 

forma, os

escândalos na
~
o

favorecem a

conciliaça
~
o... 

…o conselho 

de ministros 

receia uma greve

geral, que seria

fatal para todo 

o sector!

* Faculdade de Ciências Aplicadas. Resultados dos testes:

*

mais

um dia negro na

carimas! os riscos de

um processo

influenciaram negativamente

a cotaça
~
o das acço

~
es do

grupo e os trabalhadores

anunciaram uma paralisaça
~
o 

para amanha
~
... entretanto, um

sindicato minoritário ameaça

fazer uma descarga de resi
,
duos

tóxicos se o conselho de

administraça
~
o da carimas 

na
~
o renunciar ao plano de

reestruturaça
~
o...
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…desde há alguns

anos que o sector

da qui
,
mica está 

em crise devido 

à reconversa
~
o 

de determinadas 

indu
,
strias

...  

estou?

tem os

resul-

tados?

QUEM 

FALA?

isso na
~
o 

interessa, 

irina! procure 

no processo do

inquérito carimas:

irá encontrar 

os mesmos

produtos que 

nas amostras…

e o que é que…

ESTOU?

ESTOU!?

como é que ele

sabe que

recebi hoje os

resultados?

já informou o

destinatário?

uma semana mais tarde...

aguardávamos 

as suas

instruço
~
es.

sra. deputada,

interceptámos esta

manha
~

uma encomen-

da suspeita que lhe

é destinada. importa-

-se de vir ao serviço

do correio?

TEM UM 

ADMIRADOR...
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JA
,
NA

~
O

POSSO
MAIS!

acho que o 

jacques tem  

raza
~
o: a carimas

tem muito a per-

der se a nova

directiva for

aprovada.

POIS BEM, 

NEM SABEM NO

QUE SE METERAM!

NA
~
O TENCIONO

DISTRIBUIR

LICENÇAS DE

POLUIÇA
~
O!

mas terás de

negociar com 

o conselho.

eu sei… 

acabaram de

me confirmar que

se vai realizar esta

tarde uma reunia
~
o 

informal do comité de 

conciliaça
~
o. tenho de 

me despachar!

maria castanheira,

representante do

conselho, simon

webb, represen-

tante da  

comissa
~
o…

muito 

prazer.

…penso que a 

deputada vega, 

a nossa relatora, 

dispensa apresentaço
~
es!

ora bem, 

quem abre as

hostilidades?

a deputada

vega,

suponho…

tenham 

cuidado! 

é uma ma
~
o 

de ferro com

luva de seda! 

ha! ha! ha!

estamos

prevenidos. 

a sua fama vem

de longe!

como sabem, a água é

um assunto delicado

e os estados-

membros esta
~
o muito

divididos…

estes telefone-

mas anónimos, o

assalto ao estu
,
dio

de jacques e agora

uma bala de 

revólver! C

C
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na
~
o conseguira

~
o o

acordo da maioria dos

estados se na
~
o

fizerem concesso
~
es

relativamente aos

prazos de aplicaça
~
o 

e às derrogaço
~
es…

a comissa
~
o também 

na
~
o terá tempo para

elaborar uma lista 

de substâncias

perigosas antes de 

1 de julho, como 

pretendem.

que propo
~
em

em troca ?

o acordo do

conselho sobre

o resto das

alteraço
~
es.

vamos reflectir

na vossa

proposta.

a nossa 

próxima reunia
~
o

continua, portanto,

marcada para

quinta-feira.

o que 

se passa?

tem de sair 

pelo outro lado.

a rua está

bloqueada pela

manifestaça
~
o.

UMA 

MANIFES-

TAÇA
~
O?

trabalhadores

da indu
,
stria

qui
,
mica... 

C
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FIM A‘

DITADURA DO

AMBIENTE! 

jacques?…

comecem sem

mim. 

…vou chegar

atrasada!

OLHA QUEM E
,

ELA! A NOSSA

DEPUTADA

PREFERIDA! IRINA, 

TU TRABALHAS

DEMAIS! 

BRINDEMOS 

AO JACQUES 

E A‘ SUA CAÇA 

AOS POLUI-

DORES!
enta

~
o

jacques,

qual é o teu

plano?

vais ver, é ideia

deles!

amanha
~

à noite 

vamos tirar

fotografias 

à fábrica 

da ?…

CARIMAS.

a tajine de

frango?

CHIU

C
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sexta-feira. 00h45

tem cuidado!  

espero por ti   

no carro… pronto

a arrancar!

temos

companhia…

DEPRESSA! MEIA

VOLTA! vamos segui-

los! estiveram a

despejar produtos

tóxicos no rio!

tens a 

certeza de que

é a propriedade

da carimas ?

desliga o

motor!

…BIDO
~
ES?! 

NA
~
O ME DIGAS 

QUE…
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tirei uma

fotografia!

VAMOS 

EMBORA! ISTO

NA
~
O ME AGRADA!

CUIDADO! 

O QUE E
,

QUE TU?!...

RAIOS! UM

BURACO!

ANDA,

CARRO,

MEXE-TE!
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terça-feira, 10h00.

comité de conciliaça
~
o 

após reflexa
~
o, o

parlamento aceita os

prazos propostos pelo

conselho. os estados-

-membros tera
~
o, portanto,

tempo suficiente para 

se adaptarem às 

novas normas…

…desde que sejam

obrigados a

eliminar progressi-

vamente as substân-

cias perigosas das

águas subterrâneas

e de superfi
,
cie e

ponham em prática

um sistema de

preços equi-

tativos. 

a posiça
~
o do

parlamento

parece-nos

razoável.

MINHAS SENHORAS,

MEUS SENHORES,

CHEGAMOS PORTANTO 

A UM ACORDO!

BRAVO, 

esta conciliaça
~
o

é um êxito para

todos.

felicito-a 

pela sua

capacidade de

negociaça
~
o!

espere, 

ainda na
~
o

terminou! 

o parlamento

ainda tem de

aprovar…

com 

licença!

jacques?…

finalmente,

andaste desa-

parecido!…

espera, na
~
o te

ouço bem… 
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O QUÊ?!
empurra-

dos para 

o rio?

tentaram eliminar 

as testemunhas

incómodas, mas

salvei o filme. desta

vez sa
~
o eles que

va
~
o cair à água   

graças às minhas 

fotografias! a 

fimoil tem culpas 

no cartório…

onde

estás?…

TENHO 

DE ME

DESPACHAR...

AH 

ALEX! 

procura o dossier carimas!

contacta quem quiseres, mas

arranja-me a composiça
~
o das

descargas de resi
,
duos! depois, pede

à carimas e à fimoil que forneçam

os relatórios técnicos de produça
~
o... 

* A Fimoil lança uma guerra de preços contra a Carimas no mercado asiático

*

…quero saber

exactamente que

porcarias entram no

fabrico dos seus

produtos!

TENHO A

CERTEZA DE

QUE ESTA
,

TUDO

LIGADO…

IRINA, DEPRESSA, liga

a televisa
~
o! ninguém

atende na carimas! 

a fimoil lançou uma

OPA hostil!

no hospital… 

o kostas tem 

o pulso partido. 

volta hoje para 

casa… 

já na
~
o 

tenho mais

moedas… 
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a fimoil acaba de anunciar 

uma oferta pu
,
blica de aquisiça

~
o 

dirigida ao seu maior concorrente, 

a carimas. é uma das mais importantes

opa dos u
,
ltimos dez anos…

jacques, já tens as

fotografias da fimoil?

óptimo! posso passar

ai
,
para as ver? 

é importante! 

depois explico…

na
~
o ouviste 

as noti
,
cias?

na
~
o, a fimoil

lançou uma
opa sobre a

carimas.

UMA 

OPA! 

POIS CLARO, 

ENTA
~
O ERA ISSO!

portanto, foi a fimoil

que arquitectou tudo!

EXACTAMENTE.  

agora é tudo

claro como

água.

aqui

esta
~
o

elas.

o quê, 

ganhei o prémio

pulitzer?

A ESTRATE
,
GIA DO

LEOPARDO: enfraquecer

a vi
,
tima para depois 

a destruir… 

…livrando-se

simultanea-

mente dos 

resi
,
duos!

mas a fimoil na
~
o contava

dar de caras com uns

teimosos como nós, na
~
o

é irina?

TA
,
XI!
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sr. lob! qual 

é a sua reacça
~
o

como presidente

da carimas!

POR FAVOR,

MEUS

SENHORES!

uma 

palavra que

resuma a situaça
~
o

da carimas!

quarta-feira,

11h00...

esta opa na
~
o 

é mais do que a conclusa
~
o 

de uma série de práticas

comerciais suspeitas, levadas a

cabo contra nós pela fimoil! o

futuro da empresa está agora

nas ma
~
os dos investidores…

…e para os auxiliar 

a escolher a opça
~
o

certa, temos um con-

vidado surpresa… 

sr. golding, faça 

o favor.

sexta-feira, uma

hora e um quarto.

dois desconhe-

cidos despejam

vários bido
~
es 

no rio…

o nu
,
mero da

matri
,
cula do

vei
,
culo está

bem visi
,
vel… 

…vê-se 

o porta
~
o 

da carimas 

por trás…

…um pouco mais

tarde, o mesmo

vei
,
culo entra no

recinto da  

fábrica 

fimoil…

ponho todas as minhas

fotografias à disposiça
~
o da

imprensa e do inquérito oficial.

SR. GOLDING!

SR. GOLDING!

…reviravolta

espectacular

no caso das

descar-gas

tóxicas. a 

fimoil torna-

-se o principal

suspeito.
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quinta-feira seguinte.

9h30. estrasburgo.

queria recomendar à

assembleia que tivesse

em conta o resultado

da conciliaça
~
o. na

~
o foi

fácil e felicito a

deputada vega pela

forma como conseguiu

obter o consenso de

todos os grupos

poli
,
ticos…

... esta directiva resulta de um

compromisso que permitirá a todos

os cidada
~
os europeus terem água

pura a um preço justo.

O DEBATE ESTA
,

ENCERRADO.

PASSAMOS A‘

VOTAÇA
~
O!

A DIRECTIVA

RELATIVA A
,

POLI
,
TICA DA A

,
GUA

ESTA
,

APROVADA!

toma, vê a página 4: as análises

confirmaram que as descargas

provinham da fimoil e na
~
o da carimas.

o desconhecido que te forneceu as

amostras queria pôr-te na pista certa.

mas porquê ?

sim, quem e porquê?

provavelmente

nunca o saberemos...

petiscamos qualquer

coisa antes de 

irmos embora?

era o que eu te ia

propor!

C
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PARABE
,
NS! as 

suas fotografias 

sa
~
o excelentes... 

mas foi por um triz 

que na
~
o nos 

sai
,
ram muito 

caras…!! 

…estamos-lhe

eternamente

reconhecidos!

AO NOSSO

SUCESSO!

impressionante

pelo seu rea-

lismo, na
~
o 

acha?

já nos

conhecemos?!

acha que

sim?

AH… 

…já se

conhecem?…

na
~
o, é a

primeira vez…

enta
~
o, 

apresento-lhe 

o nosso novo

colaborador, victor

cain, que fomos

desencaminhar 

à fimoil!  

HA, HA, HA!
HUM…

DESCONFIE

DOS AGENTES

DUPLOS!
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Algumas explicações

POR FAVOR,

MEUS

SENHORES!
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Estrasburgo
Estrasburgo é a sede do Parlamento Europeu.

A União Europeia
A União Europeia é uma união cada vez mais estreita entre os povos da
Europa. Em Estrasburgo, estão içadas as bandeiras de todos os Estados-
-Membros. Estes, actualmente em número de 15 – em breve mais
numerosos –, aprovam políticas e acções comuns sempre que é possível obter
melhores resultados em conjunto do que isoladamente.

Plenária
Abreviatura de «sessão plenária». O Parlamento reúne «em sessão plenária»
durante os períodos de sessões: 12 períodos de sessões de uma semana em
Estrasburgo e alguns, mais curtos, em Bruxelas.Todos os deputados são
convidados a participar nas sessões, enquanto que nas reuniões das comissões
parlamentares apenas participam, em princípio, os deputados que as integram.

«Se não conseguir convencer os meus colegas, o Parlamento
perderá uma oportunidade única de exercer os seus poderes em
matéria de ambiente…»
O Parlamento Europeu, a que a Deputada Irina Vega chama simplesmente
«o Parlamento», é eleito de cinco em cinco anos por sufrágio universal
e directo pelos cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia.
O Parlamento Europeu conta actualmente com 626 deputados.
O Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu adoptam conjuntamente
a «legislação europeia» em matéria de ambiente. Foi por ocasião da
adopção da directiva relativa à política da água que o Parlamento inaugurou
a «co-decisão» no domínio do ambiente.

Alex
Os deputados europeus têm assistentes parlamentares. Alex é o assistente
parlamentar da Deputada Irina Vega.

Grupo político 
Os grupos políticos desempenham um papel fundamental nas decisões
políticas do Parlamento Europeu. Na sua grande maioria, os deputados
europeus estão inscritos num grupo político; os outros são considerados
«não-inscritos». No Parlamento Europeu, os grupos políticos são
compostos por deputados de diversos Estados-Membros.

os dados va
~
o 

ser lançados hoje 

na sessa
~
o 

plenária... 

se na
~
o 

conseguir convencer

os meus colegas, o

parlamento perderá uma

oportunidade u
,
nica de

exercer os seus poderes

em matéria de ambiente…

sim, chris… 

o teu grupo 

poli
,
tico apoia-nos?

O
,
PTIMO! 

esperemos que

todos os outros

façam o mesmo! 
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Relator
Sempre que devem examinar uma «proposta legislativa» europeia, as
comissões parlamentares escolhem um dos seus membros – o relator –
para redigir um relatório, que, uma vez aprovado, é examinado e votado
em sessão plenária.

Comissão do Meio Ambiente
Os deputados europeus encontram-se repartidos por 17 comissões
parlamentares permanentes: a Comissão do Meio Ambiente é uma delas.

Alterações
Uma alteração é uma modificação do texto legislativo proposto. As
alterações são apresentadas e submetidas a votação, inicialmente nas
comissões parlamentares e, em seguida, no Parlamento Europeu reunido
em sessão plenária.

Comissão
A Comissão Europeia (a que Alex chama simplesmente «a Comissão») 
é a instituição que toma a iniciativa de propor a «legislação europeia», gere
as políticas europeias e vela pelo respeito dos Tratados. Actualmente,
é composta por 20 Comissários independentes (2 pela Alemanha, Espanha,
França, Itália e Reino Unido e 1 por cada um dos outros países).
O Parlamento Europeu elege ou rejeita a Comissão, que é proposta pelos
governos dos Estados-Membros.

«Water is not a commercial…»
É graças aos intérpretes que os debates parlamentares se podem realizar
em todas as línguas oficiais da União Europeia.

Co-decisão
A «co-decisão» é o procedimento legislativo habitual na União Europeia:
colocados em pé de igualdade, o Conselho de Ministros e o Parlamento
Europeu aprovam conjuntamente a «legislação europeia» propostas pela
Comissão Europeia. É indispensável o acordo final do Parlamento Europeu.

Conselho de Ministros
Composto por ministros de todos os Estados-Membros (ou pelos seus
representantes), o Conselho de Ministros – oficialmente o «Conselho da
União Europeia» – aprova, frequentemente em co-decisão com o
Parlamento Europeu, a «legislação europeia». A sua composição varia em
função dos assuntos tratados (assuntos  externos, orçamento, ambiente,
etc.).
Não deve ser confundido com o Conselho Europeu. Pelo menos duas vezes
por ano, o Conselho Europeu – ou seja, os Chefes de Estado ou de
Governo dos Estados-Membros e o Presidente da Comissão Europeia –
define as orientações políticas gerais da União Europeia. As suas reuniões
são também chamadas Cimeiras pelos meios de comunicação.

«Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, vamos proceder à
votação!»
Em sessão plenária, o Parlamento Europeu vota em primeira leitura o
relatório sobre a «proposta…», apresentada pela Comissão Europeia. A co-
decisão começou verdadeiramente. Podem ser necessárias três leituras pelo
Parlamento Europeu.

na
~
o cantes 

vitória antes de 

tempo! espera até

veres as minhas

alteraço
~
es à pro-

posta da comissa
~
o!

a água na
~
o é um

produto

comercial como

qualquer outro…

… mas um 

... e a 

co-decisa
~
o com

o conselho de

ministros será

obrigatória! 

l’eau n’est 
pas un bien 
marchand…

irina! enta
~
o, parece 

que foste nomeada

relatora pela comissa
~
o

do meio ambiente para

tratares deste 

dossier escaldante? 

HA! HA! HA! 

podemos contar

contigo para 

apagar o fogo?  

HA! HA! HA! 

senhoras 
deputadas 
e senhores   
deputados,  

vamos 
proceder à  
votaça

~
o!
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«Bruxelles-Gare de Luxembourg»
A «Gare de Luxembourg» fica situada junto dos edifícios do Parlamento
Europeu em Bruxelas.

«Sempre com um pé numa cidade e o outro noutra…»
Com efeito, os deputados europeus trabalham em Estrasburgo, onde se
realiza a maioria das sessões parlamentares, e em Bruxelas, onde se reúnem
as comissões parlamentares e os grupos políticos e onde se realizam
algumas sessões adicionais. Numa terceira cidade, Luxemburgo, está instalado
o Secretariado-Geral do Parlamento. Um certo número de funcionários e
os colaboradores dos grupos políticos do Parlamento Europeu estão
instalados em Bruxelas.

Info Point
Existe um grande número de «Info Points» da União Europeia não só nos
Estados-Membros mas também nos países candidatos à adesão. Fornecem
informações gerais ao público sobre a União Europeia e as suas políticas.
O site Internet do Parlamento Europeu presta todas as informações sobre a
actividade da instituição e dos seus deputados: www.europarl.eu.int.

OSCE
«Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa»: composta por
Estados europeus e por Estados asiáticos e norte-americanos, a OSCE tem
por objectivo, na Europa, impedir as situações de conflito, geri-las sempre
que ocorrerem e actuar após um conflito.

Directiva
Uma directiva é uma das formas que pode assumir a «legislação europeia»:
é obrigatória quanto ao resultado a atingir mas deixa aos Estados-Membros
a escolha dos meios.

«Caros colegas…»
Apesar de o Parlamento Europeu ser eleito por 5 anos, o seu Presidente
é eleito pelos deputados por dois anos e meio, ou seja, meia legislatura.
O Presidente do Parlamento Europeu dirige as actividades parlamentares na
sua globalidade, preside às sessões e representa a instituição em todas as
relações externas.

Posição comum
Designa-se por «posição comum» o texto sobre o qual o Conselho de
Ministros exprime o seu acordo depois de o Parlamento Europeu ter
aprovado a sua posição em 1ª leitura.

à

MESDAMES ET MESSIEURS,

NOUS ARRIVONS A

BRUXELLES-GARE DU

LUXEMBOURG. 

DAMES EN HEREN...

sempre com um
pé numa cidade 

e o outro
noutra…

enta
~
o, ainda

trabalhas para a
comissa

~
o do meio

ambiente?

recordo-vos rapidamente 
a ordem do dia: em primeiro
lugar, a análise das per-

guntas apresentadas pelo
grupo do PPE sobre a
poluiça

~
o sonora dos

avio
~
es... em seguida passa-

remos às perguntas do 
grupo socialista relativas  

ao projecto de 
directiva sobre os 

OGM.

caros colegas, 

através desta 

votaça
~
o, o parla-

mento solicita 

unanimemente...

...a plena participaça
~
o

dos cidada
~
os na

poli
,
tica da água!

é claro que o

parlamento tem que 

se pronunciar sobre 

a poluiça
~
o da água, 

os preços, a gesta
~
o e,

sobretudo, os prazos 

de aplicaça
~
o das 

medidas.

daqui a algum 

tempo receberemos 

a posiça
~
o comum 

do conselho de

ministros... 

ai
,
é que isto vai

aquecer!

como vês. 

e tu, na
~
o ias 

partir para a

chechénia como

colaboradora 

da OSCE? 
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Segunda leitura
Depois de receber a «posição comum» do Conselho, o Parlamento
Europeu, se pretender modificá-la, prepara-se para uma segunda leitura.

ONG
«Organização não governamental»: diversas organizações independentes dos
governos operam em domínios como a ajuda alimentar, a saúde, a defesa
dos direitos humanos ou a protecção do ambiente. A lista é muito extensa:
Cruz Vermelha, Amnistia Internacional, Médicos sem Fronteiras, Caritas,
Oxfam,WWF Internacional…

Comité de Conciliação
Se, num processo de «co-decisão», persistir um desacordo entre o
Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros após a 2ª leitura do
Parlamento, os membros do Conselho reúnem-se com uma delegação do
Parlamento num «Comité de Conciliação». As delegações do Parlamento e
do Conselho são compostas por igual número de membros.

Sindicato minoritário
Nascidos no século XIX, os sindicatos defendem os direitos e as
reivindicações dos trabalhadores numa empresa, num sector económico, a
nível de um país, da União Europeia… Realizam-se eleições sindicais nas
empresas. Nestas, um sindicato pode ter uma posição maioritária, dominante
ou, pelo contrário, minoritária.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração de uma empresa é o órgão que toma as
decisões estratégicas dessa empresa.

«Mas terás de negociar com o Conselho.» 
O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia  partilham o
poder de decisão legislativa. Em caso de desacordo entre as duas
instituições, é necessário chegar a um compromisso e, por conseguinte,
negociar. O Comité de Conciliação é a instância em que se procede a essa
negociação.

Uma reunião informal do Comité de Conciliação
As reuniões informais do Comité de Conciliação não exigem a presença de
todos os intervenientes. São reuniões de trabalho preparatórias, que
permitem, nomeadamente, explorar os compromissos possíveis.

sim, 
temos de

preparar a
segunda

leitura do
parlamento.

e as divergências

com o conselho?

quando é que a

directiva vai ser

aprovada?

o nosso 

relatório foi 

apresentado em 

segunda leitura. devemos,

portanto, chegar a acordo

com o conselho, passando,

se necessário, pelo 

comité de conciliaça
~
o. 

obrigada.

mais

um dia negro na

carimas! os riscos de

um processo

influenciaram negativamente

a cotaça
~
o das acço

~
es do

grupo e os trabalhadores

anunciaram uma paralisaça
~
o 

para amanha
~
... entretanto, um

sindicato minoritário ameaça

fazer uma descarga de resi
,
duos

tóxicos se o conselho de

administraça
~
o da carimas 

na
~
o renunciar ao plano de

reestruturaça
~
o...

mas terás de

negociar com 

o conselho.

acabaram de 

me confirmar que 

se vai realizar esta 

tarde uma reunia
~
o 

informal do comité de 

conciliaça
~
o. tenho de 

me despachar!

a diana tra- 

balha para 

uma ONG no

domi
,
nio dos  

direitos 

humanos.

e a sua 

área 

é o 

ambiente?
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«Não conseguirão o acordo da maioria dos Estados»
Com efeito, os Estados-membros tomam posição por intermédio dos seus
representantes no Conselho de Ministros.

Prazos de aplicação
As directivas prevêem que as medidas adoptadas sejam aplicadas após um
determinado prazo, o que dá aos Estados-Membros tempo para
procederem às necessárias adaptações.

Comité de Conciliação (continuação)
Por ocasião das reuniões oficiais do Comité de Conciliação, a Presidência
do Conselho de Ministros é representada pelo Ministro do país que exerce
a Presidência e a Comissão Europeia por um Comissário. A delegação do
Parlamento Europeu, politicamente equilibrada, é presidida por um Vice
-presidente e inclui obrigatoriamente o relator e o Presidente da comissão
parlamentar competente.

«O Parlamento ainda tem de aprovar…»
Com efeito, o êxito da conciliação garante, na grande maioria dos casos, o
êxito do processo legislativo… mas o Parlamento Europeu deve ainda
aprovar, numa 3ª e última leitura, o projecto do Comité de Conciliação!

«A Fimoil lançou uma OPA hostil»
Quando pretendem apoderar-se de um concorrente, as empresas recorrem
frequentemente à técnica da «oferta pública de aquisição» (OPA): a
empresa que lança a OPA oferece aos accionistas da empresa visada um
preço pelas acções superior à cotação que têm na bolsa. Se a empresa
visada considera que esta operação lhe é prejudicial, a OPA é, na sua
opinião, «hostil».

«Maria Castanheira, representante do Conselho, Simon Webb,
representante da Comissão»
Nesta reunião informal do Comité de Conciliação, o Conselho de
Ministros é representado por uma funcionária do Estado-Membro que
exerce a Presidência (uma Presidência dura 6 meses); a Comissão Europeia
é representada por um dos seus funcionários.

terça-feira, 10h00.

comité de conciliaça
~
o 

felicito-a 

pela sua

capacidade de

negociaça
~
o!

espere, 

ainda na
~
o

terminou! 

o parlamento

ainda tem de

aprovar…

IRINA, DEPRESSA, liga

a televisa
~
o! ninguém

atende na carimas! 

a fimoil lançou uma

OPA hostil!

maria castanheira,

representante do

conselho, simon

webb, represen-

tante da  

comissa
~
o…

na
~
o conseguira

~
o o

acordo da maioria dos

estados se na
~
o

fizerem concesso
~
es

relativamente aos

prazos de aplicaça
~
o 

e às derrogaço
~
es…

após reflexa
~
o, o

parlamento aceita os

prazos propostos pelo

conselho. os estados-

-membros tera
~
o, portanto,

tempo suficiente para 

se adaptarem às 

novas normas…
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