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EDITORIAL
Iniciativas estudantis vencem prémio 
CESE da Sociedade Civil 2011

Caros leitores,
Nos últimos meses, muitos cidadãos europeus foram 
assaltados por um sentimento de ansiedade, primeiro, 
e por um forte pessimismo, em seguida. Os custos 
sociais da crise económica actual são enormes em 
termos de desemprego dos jovens, exclusão social 
e deterioração da situação de um número crescente 
de pequenas e médias empresas (PME). É inegável 
que há motivos para nos preocuparmos com o nosso 
futuro, o futuro dos europeus.

Mas antes de baixarmos os braços, devemos olhar para trás, para a história da UE, 
e então apercebemo-nos de que estamos perante uma história de sucesso colectivo que 
sempre se viu ameaçada por diferentes tipos de crises. Toda uma geração de europeus 
cresceu com os valores que forjaram este ambicioso projecto político, social e econó-
mico. Estes princípios conduziram, nomeadamente, a dois resultados importantes: a 
UE é o mercado único mais atractivo do mundo e apresenta o nível mais elevado de 
integração política entre países em todo o mundo. Ao longo dos últimos 61 anos, a 
solidariedade, a integração e a inovação proporcionaram à nossa geração oportunidades 
melhores e totalmente novas. É por isso que não podemos desistir dos nossos valores.

Permanecer fi el aos valores europeus signifi ca conciliar uma visão de longo prazo 
com a capacidade de reacção rápida. A estratégia «Europa 2020», por seu lado, oferece 
uma extensa agenda de reformas destinadas a garantir o crescimento sustentável e a 
reforçar a capacidade de resistência da União no futuro. Esta é a forma de melhorar 
a competitividade através da inovação e de criar mais oportunidades para os jovens 
europeus que se debatem com grandes difi culdades para enfrentar a crise. O nosso 
trabalho quotidiano no Comité sempre se focou nesta perspetiva a longo prazo, o que 
implica adotar pareceres e organizar audições públicas sobre todas as questões que 
afetam a sociedade civil europeia. Estes esforços diários são o nosso contributo para 
o futuro da Europa.

A situação atual, porém, exige medidas imediatas para garantir a confi ança no 
nosso projeto a longo prazo, o que o Comité tentou fazer na sua última reunião plená-
ria. Durante a reunião, debateram-se eurobonds, regulamentação fi nanceira e política 
orçamental, servindo a nossa instituição, uma vez mais, de plataforma para intercâmbio 
dos diferentes pontos de vista da sociedade civil.

Os cidadãos europeus elegeram governos muito diferentes nas últimas seis décadas. 
Todos estes representantes políticos fi zeram da integração europeia o motor da pros-
peridade na Europa, de que o melhor exemplo é o avanço constante para o mercado 
único, para o qual contribuíram muitos pareceres e iniciativas do CESE. A reunião do 
Conselho Europeu de Dezembro aprovou algumas medidas importantes, mas a socie-
dade civil europeia, que nós representamos, diz-nos todos os dias que precisamos de 
mais Europa. Esta é uma mensagem que temos ouvido no CESE ao longo de mais de 
50 anos, e ela deverá incentivar os responsáveis políticos a tomarem as medidas neces-
sárias.

Anna Maria Darmanin
Vice-presidente do CESE
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AGENDA

A rede de estudantes Erasmus 
(Erasmus Student Network — ESN) 
venceu o prémio CESE da Socie-
dade Civil 2011 pelo seu programa 
SocialErasmus. Desde o seu lança-
mento em 2008, centenas de estudantes 
Erasmus participaram em atividades 
de voluntariado como plantar árvores, 
vestir o fato de Pai Natal para animar 
as crianças nos hospitais locais, dar 
sangue e combater os fogos fl orestais.

A ideia é ajudar os estudantes a criar 
uma ligação com os países de acolhi-
mento, encorajando-os a participarem 
em atividades em prol da comunidade 
local: «Há quem pense que os estudan-
tes estrangeiros chegam a outro país, 
levam o que querem e vão-se embora. 
Mas este projeto mostra às comuni-
dades locais os benefícios do Erasmus 
e gera uma integração real», explica 
Tania Berman, presidente da ESN.

O segundo prémio foi atribuído à 
organização European Alternatives pelo 

seu festival anual TranseuropaFestival, 
cuja edição de 2011 decorreu em simul-
tâneo em 12 cidades europeias no mês 
de Maio e incluiu concertos, filmes, 
exposições, conferências e debates. 
O TranseuropaFestival é, ao mesmo 
tempo, um evento cultural e político que 
pretende celebrar a integração política, 
a solidariedade, a diversidade social, a 
tolerância e os intercâmbios ao longo de 
duas semanas de eventos públicos gra-
tuitos em toda a Europa. «Defendemos 
uma Europa alternativa, uma Europa 
democrática, construída pelas pessoas, 
em que todos os cidadãos são iguais», 
afi rma Niccolò Milanese, co-presidente 
da European Alternatives, organização 
constituída por indivíduos e por grupos 
locais e ativa em cerca de 17 países de 
dentro e de fora da UE.

Foi laureado com o terceiro pré-
mio o OBESSU (Organising Bureau 
of European School Student Unions 
— gabinete de organização das asso-
ciações europeias de estudantes) que 

reúne associações de alunos do ensino 
secundário de 21 países europeus e pre-
tende promover os direitos dos alunos. 
A digressão em autocarro Light on the 
Rights [Atenção aos direitos], que con-
feriu ao OBESSU o terceiro prémio, 
teve lugar no Outono de 2010. Os ati-
vistas desta organização percorreram 
10 mil quilómetros de autocarro na 
Europa, ganhando uma melhor perce-
ção dos desafi os que os alunos enfren-
tam, desde os Balcãs até à Finlândia. 
Esta viagem fazia parte de um projeto 
mais amplo de apoio à Declaração 
Europeia dos Direitos dos Alunos e da 
campanha complementar Light on the 
Rights. «Este prémio é, para nós, um 
novo impulso para continuarmos a 
promover a Declaração Europeia dos 
Direitos dos Alunos», afi rma a secre-
tária-geral, Viviana Galli. 

Na opinião do presidente Staffan 
Nilsson, o Prémio da Sociedade Civil é 
um símbolo que distingue a excelência 
de iniciativas criadas por intervenien-
tes da sociedade civil na Europa que 
tenham desenvolvido projetos com 
impacto positivo na vida dos europeus 
e promovido a identidade e integração 
europeias. Para a edição de 2011, o 
presidente escolheu o tema «Diálogo e 
participação em prol dos valores da UE: 
integração, diversidade, solidariedade e 
tolerância». (cw) ●

Para mais informações, visite o sítio 
web:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-societ
y-prize-2011

2012 é o Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre Gerações. 
É uma oportunidade para todos refl e-
tirmos sobre o facto de que os europeus 
vivem agora mais tempo e com mais 
saúde do que nunca e sobre as oportu-
nidades que isto representa.

O desafi o para os políticos e todos 
os que se interessam por estas ques-
tões será melhorar as oportunidades 
do envelhecimento ativo em geral e de 

levar uma vida autónoma, intervindo 
em áreas tão diversas como o emprego, 
os cuidados de saúde, os serviços 
sociais, a educação de adultos, o volun-
tariado, a habitação, a informática e os 
transportes.

O Ano Europeu pretende sensibili-
zar para estas questões e para a melhor 
forma de as abordar, mas acima de 
tudo procura incentivar os respon-
sáveis a estabelecerem objetivos e a 

tomar medidas para os alcançar. O 
ano de 2012 deverá ir além do debate 
e começar a produzir resultados palpá-
veis. (ail) ●

Vencedores do prémio CESE para a Sociedade Civil
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Mais Europa: A única 
solução para a crise

O segundo dia da 476.ª reunião plenária 
do CESE iniciou-se com uma declara-
ção do presidente intitulada «Superar a 
crise — Rumo a um programa político 
para uma retoma sustentável». Staff an 
Nilsson afi rmou que existe uma só solu-
ção para a UE superar a crise fi nanceira, 
económica e social e da dívida sobe-
rana: o aprofundamento da integração 
europeia. É necessária mais Europa 
em termos de política orçamental, de 
mutualização do risco soberano, de 
restabelecimento da solvência a longo 
prazo e também de crescimento, com-
petitividade e emprego. Há que revita-
lizar o método da União e reforçar a 
liderança da Comissão. O presidente 
salientou a importância de salvaguar-
dar o nosso modelo económico e social 
e afi rmou que o Comité está determi-
nado a aprofundar a sua rede de CES 
nacionais, pois para a saída da crise 
ser aceitável do ponto de vista social 
é necessária a participação de todas as 
partes interessadas.

Livro branco sobre os transportes 

Em 5 de Dezembro de 2011, o CESE 
e a Comissão Europeia realizaram, na 
sede do CESE, uma conferência con-
junta de um dia sobre «O livro branco 
sobre os transportes — Ponto de vista 
da sociedade civil europeia». O evento 
reuniu um amplo espetro de utentes 
dos transportes e partes interessadas 
para trocarem pontos de vista sobre 
este importante documento. Como 
salientou o presidente Staff an Nilsson, 
«estamos aqui hoje porque as medidas 
propostas no plano da UE têm de con-
tar com a plena adesão da sociedade 

civil europeia para poderem produzir 
resultados positivos. Assim, o principal 
objetivo do evento de hoje é examinar 
a proposta da Comissão numa perspec-
tiva crítica».

A Comissão Europeia apresentou o 
seu «Roteiro do espaço único europeu 
dos transportes» em Março de 2011. O 
Roteiro contém 40 iniciativas específi -
cas para a próxima década destinadas 
a construir um sistema de transporte 
competitivo que aumente a mobilidade, 
suprima os principais entraves em zonas 

Da esquerda para a direita: Pierre Jean Coulon, relator CESE, Siim Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelos Transportes, Staff an Nilsson, presidente do CESE, Jacki Davis, moderadora da conferência, 
Anna Midera, diretora adjunta, Ministério dos Transportes da Polónia e António Costa, relator do Comité das Regiões

fundamentais e fomente o crescimento 
e o emprego. Ao mesmo tempo, as pro-
postas visam diminuir drasticamente a 
dependência da Europa em relação ao 
petróleo importado e reduzir de 60% as 
emissões de carbono dos transportes 
até 2050.

As partes interessadas foram con-
sultadas em várias ocasiões durante a 
elaboração do livro branco e têm estado 
a examiná-lo desde a sua publicação. 
Porém, a conferência deu ao Comité 
Económico e Social Europeu, ao Comité 

das Regiões e ao Parlamento Europeu a 
oportunidade de transmitirem os seus 
pontos de vista a um público mais vasto. 
Pierre-Jean Coulon, relator do parecer 
do CESE, afirmou que «encontrar o 
equilíbrio certo entre cumprir as metas 
de redução das emissões a longo prazo 
defi nidas no Roteiro e continuar a satis-
fazer as necessidades da sociedade euro-
peia não será tarefa fácil e exigirá mais 
orientações da parte da Comissão».

Três cidadãos europeus foram igual-
mente convidados a participar ativa-

mente nos debates dando a conhecer as 
suas principais expectativas enquanto 
utentes regulares dos transportes. «Tal 
como a Comissão Europeia, estamos 
conscientes de que algumas das propos-
tas avançadas no livro branco poderão 
sofrer com a falta de consenso político 
e público», declarou o presidente do 
CESE, antes de acrescentar: «nos pró-
ximos três anos, o Comité esforçar-se-á 
por promover um debate regular com a 
sociedade civil sobre a implementação 
das medidas do livro branco». (ac) ●

Jean-Paul Delevoye, presidente do 
Conselho Económico, Social e Ambien-
tal francês, proferiu um discurso rea-
lista e pró-europeu, convicto de que «A 
Europa não é o problema, é a solução». 
Para ele, uma integração mais apro-
fundada signifi ca, acima de tudo, que 
os Estados-Membros reconhecem os 
trunfos da UE.

Os presidentes dos três grupos 
expressaram o seu apoio a ambos os 
oradores. Georgios Dassis (Grupo dos 
Trabalhadores) manifestou a sua pre-
ocupação sobre o poder dos mercados 
financeiros; Luca Jahier (Grupo dos 
Interesses Diversos) apelou à criação 
de um sistema estruturado de euro-
obrigações para evitar mais turbulências 
fi nanceiras; e Henri Malosse (Grupo dos 
Empregadores) assinalou a necessidade 
de melhorar a educação e reforçar o 
apoio às PME. (asp/mvd) ●

O céu único europeu 
não pode falhar

O sentimento de urgência era palpável 
na conferência realizada em Varsóvia 
em 28 de Novembro para debater a 
execução insufi ciente do pacote «Céu 
Único Europeu II». Adotado há dois 
anos com o propósito de acabar com 
a divisão dispendiosa e inefi ciente do 
espaço aéreo europeu entre fronteiras 
nacionais, o pacote ainda não entrou 
em vigor. 

«A criação de um céu único europeu 
ainda está longe de ser uma realidade. 
Arriscamo-nos a não conseguir satis-
fazer a procura de transporte aéreo, 
que continuará a crescer nos próximos 
anos», alertou Siim Kallas, comissário 
da UE responsável pelos Transportes. 
Jacek Krawczyk, vice-presidente do 
CESE e relator de vários pareceres sobre 
o «Céu Único Europeu II», concorda: 
«Se falharmos na aplicação do pacote, 
haverá consequências muito negativas 

para o futuro da aviação europeia, e 
tanto os operadores como os passagei-
ros vão sofrer com isso.»

O aspeto mais importante deste 
pacote é a criação de blocos funcionais 
de espaço aéreo que prestem serviços 
de navegação com base em requisitos 
de desempenho exigentes e não depen-
dentes das fronteiras nacionais. No 
entanto, dos nove blocos pretendidos, 
apenas dois foram de facto criados, 
nomeadamente os que unem a Dina-
marca e a Suécia e o Reino Unido e a 
Irlanda. Apelando à ação dos países 
que estão a atrasar a criação dos blocos 
funcionais de espaço aéreo, Jacek Kra-
wczyk declarou: «Pacta sunt servanda. 
Não podemos simplesmente ignorar os 
compromissos assumidos». 

O atraso verifi cado na aplicação foi 
igualmente salientado pelo comissário 

Siim Kallas, que assinalou que somente 
cinco países da UE tinham cumprido as 
metas acordadas de capacidade e de ren-
tabilidade económica. «Não estou aqui 
para denunciar nem condenar os países 
em causa, mas é evidente que o tempo 
de refl exão acabou, lamentavelmente. 
Agora, é preciso atuar», afi rmou.

Em linha com a política de abertura 
do seu país, Sławomir Nowak, novo 
ministro polaco dos Transportes, em 
representação da Presidência polaca, 
clarifi cou que «a dimensão externa do 
céu único é extremamente importante 
para a Polónia». Referindo-se ao título 
da conferência («Execução do céu único 
europeu e sua extensão para lá da União 
Europeia»), afi rmou que «um espaço 
aéreo comum não pode parar nas fron-
teiras da UE». 

A conferência terminou com a ado-
ção da Declaração de Varsóvia, que 
reconhece a necessidade de aplicar rapi-
damente o «Céu Único Europeu II», o 
qual «trará vantagens signifi cativas para 
todos os intervenientes envolvidos». 
No documento lê-se ainda que «O céu 
único europeu é demasiado importante 
para fracassar». 

Cerca de 300 participantes assisti-
ram a esta conferência bem-sucedida, 
realizada em conjunto pela Presidência 
polaca do Conselho da UE, pela Comis-
são Europeia e pelo Comité Económico 
e Social Europeu. (mb)   ●

Da esquerda para a direita: Jacek Krawczyk, vice-presidente do Comité Económico e Social 
Europeu, Sławomir Nowak, ministro dos Transportes, Construção e Economia Marítima da 
Polónia e Siim Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelos Transportes
Fonte: Ministério dos Transportes, Construção e Economia Marítima da Polónia
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Caros leitores,
A conferência de alto nível das Nações Unidas 
sobre desenvolvimento sustentável, que se reali-
zará brevemente no Rio de Janeiro, centrar-se-á 
na ecologização da economia e na redução da 
pobreza, dois temas que estão interligados. A 
conferência tem por objetivo renovar o empe-
nho dos líderes políticos em alcançar marcos de 
desenvolvimento sustentável a nível mundial. 

Embora uma iniciativa deste tipo seja de 
louvar, a conferência vem lembrar que a política e as ações políticas por si só não são 
sufi cientes para erradicar a pobreza e as doenças ou para garantir água limpa e ar puro. 
Estamos a pouco menos de cinco anos dos objetivos de desenvolvimento do milénio e 
ainda há quase mil milhões de pessoas a passar fome. 

Estas questões não conhecem fronteiras. Um empenho político renovado não 
consegue só por si construir escolas, despoluir o ar ou mudar os nossos hábitos de 
consumo excessivo. Seriam necessários nove planetas Terra para absorver o carbono 
libertado mundialmente se todos tivessem o mesmo estilo de vida consumista que se 
pratica nos países ricos.

A responsabilidade mundial tem de ser assumida pelos governos a todos os níveis. 
Para tal, a sociedade civil terá de participar em todas as etapas da transição, deline-
ando estratégias, planifi cando, aplicando as mudanças na prática e garantindo um 
acompanhamento constante. A sociedade civil deve ter uma voz ativa na Conferência 
Rio+20, pois será ela, no fundo, a elaborar as políticas, a governar e a aplicar na prática 
as mudanças comportamentais, rumo a um futuro sustentável e mais ecológico. A 
sociedade civil pode abrir o caminho para a transição. 

O CESE instará os líderes mundiais na conferência do Rio a investirem em tecnolo-
gias e projetos sustentáveis, eliminando gradualmente os tipos de subvenção prejudiciais 
ao ambiente. Uma transição justa para uma economia ecológica implica um diálogo 
com a sociedade civil e os parceiros sociais sobre as repercussões da transição para o 
mercado de trabalho e a sociedade em geral.

Há que garantir o diálogo no seio da sociedade civil, bem como entre ela e os 
decisores políticos. Caberá às sociedades civis elaborar e aplicar as recomendações 
políticas necessárias.

Nós estamos prontos. Somos parte da mudança.

Staff an Nilsson
Presidente do CESE

O CESE realizará uma grande conferência 
sobre desenvolvimento sustentável em 7 
e 8 de Fevereiro de 2012, na perspetiva 
da cimeira das Nações Unidas Rio+20, 
que terá lugar em Junho. O objetivo da 
conferência do CESE é dar a conhecer os 
pontos de vista da sociedade civil europeia 
sobre a Conferência Rio+20 e contribuir 
para o seu sucesso. O Comité transmitirá 
as suas conclusões às partes negociadoras 
na conferência da ONU e aos parceiros da 
sociedade civil em todo o mundo.

Após uma introdução sobre o ponto 
da situação do processo da Conferência 
Rio+20, a conferência do CESE incidirá 
sobre a economia ecológica como forma 
de reforçar o desenvolvimento sustentá-
vel, já que respeita os limites dos recursos 
naturais. O primeiro debate debruçar-se-á 
sobre o contributo europeu para a susten-
tabilidade e o segundo tratará do desenvol-
vimento sustentável em países terceiros. 

As quatro sessões de trabalho a seguir 
enumeradas permitirão debater os temas 

A sustentabilidade envolve muito mais do 
que apenas o ambiente. Está intimamente 
ligada às nossas economias, à governa-
ção e a pessoas de todos os quadrantes. 
É por isso que encontrar soluções para 
os problemas mundiais implica integrar 
a sustentabilidade em muitas políticas 
diferentes. 

Dada a nossa interdependência num 
mundo globalizado, é surpreendente 
que ainda faltem soluções sustentáveis. 
Os benefícios a curto prazo e os lucros 

mais a fundo e desenvolver conclusões da 
conferência:

 ■ Alimentos, água e energia para todos.

 ■ Consumo e produção sustentáveis.

 ■ Transição justa para uma economia 
ecológica: a dimensão social.

 ■ Envolver a sociedade civil na transição 
para uma economia ecológica.

Ao longo do último ano, o CESE tem 
colaborado com partes interessadas, na 
UE e no resto do mundo, nos preparati-
vos para a Conferência Rio+20. Pretende 
emitir uma declaração conjunta com os 
seus interlocutores no Brasil, na China, 
na Índia, na Rússia e na África do Sul, que 
será apresentada na conferência da ONU. 

Após uma consulta alargada à socie-
dade civil europeia, organizada pelo 
Observatório do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) do CESE através de uma série 

sobrepõem-se muitas vezes aos efeitos a 
longo prazo. À medida que aumenta a 
procura de recursos e de energia, mais 
complexos se tornam os desafi os globais 
que enfrentamos. Isto é elementar.

O mundo tal como o conhecemos é 
movido pela economia e operado pelas 
pessoas. Mas o impacto, frequentemente 
devastador, que a engrenagem econó-
mica tem no ambiente afeta diretamente 
milhares de milhões de pessoas. A água, 
um recurso essencial, começa a escassear 
em muitas regiões que dependem da 
agricultura e da pecuária. Os combustí-
veis fósseis contaminam rios e céus. As 
alterações no equilíbrio da natureza levam 
à extinção de muitas plantas e animais. 
Estes fatores disseminam ainda mais a 
pobreza e tornam a saúde mais precária.

É necessário dissociar o crescimento 
económico da degradação ambiental. É 
esta a base de uma economia verde. Uma 
economia verde pode contribuir para 
erradicar a pobreza e a injustiça social, ao 
mesmo tempo preservando os recursos 

de audições, o Comité adotou, em Setem-
bro de 2011, um parecer em que apresen-
tava os contributos da sociedade civil para 
a Conferência Rio+20. Esse parecer contri-
buiu para a posição da União Europeia em 
relação ao desenvolvimento sustentável, 
que foi transmitida então ao secretariado 
da Conferência Rio+20 da ONU. 

Na opinião do CESE, a Conferên-
cia Rio+20 deve insistir numa transição 
mundial para uma economia ecológica e 
sustentável. Os chefes de Governo deve-
rão também participar ativamente na 
conferência. Por fi m, a responsabilidade 
mundial deve ser assumida por todos os 
governos a todos os níveis e pela sociedade 
civil. 

A UE deve também promover uma 
mudança nos hábitos de consumo e garan-
tir que a transição para uma economia 
mais ecológica não implica que as pessoas 
passem a viver pouco acima do limiar de 
pobreza ou abaixo dele. Por este motivo, a 
erradicação da pobreza e o cumprimento 
dos objetivos de desenvolvimento do milé-
nio, aparentemente abstratos, devem ocu-
par um lugar de destaque na ordem do dia 
da Conferência Rio+20.

A conferência do CESE pretende dedi-
car especial atenção aos pilares ambiental 
e social do desenvolvimento sustentável. O 
Comité considera que qualquer transição 
para uma economia mais ecológica deve 
encontrar uma sinergia equilibrada entre o 
ambiente e o desenvolvimento social. Uma 
economia mais ecológica deve reforçar o 
desenvolvimento sustentável, preservar os 
recursos naturais e atenuar as alterações 
climáticas.  ●

naturais para as gerações vindouras. Para 
que isso aconteça, a transição deve respei-
tar os princípios de justiça, cooperação e 
responsabilidade partilhada. Tal requer, 
no entanto, muito esforço e vontade polí-
tica — que estão em falta com demasiada 
frequência.

O CESE tem, porém, um plano que 
poderá fi nalmente transformar o motor 
mundial devorador de combustível numa 
economia mais harmonizada, justa e sus-
tentável. Propomos um mandato da ONU 
para uma economia verde com base em 
seis pilares, a saber, indicadores, regula-
mentação, educação, política fi scal, inves-
tigação e metas para uma economia verde.

Estamos convictos de que podemos 
conseguir. Acreditamos que é possível 
reorientar o equilíbrio em prol da natu-
reza e das pessoas.

Hans-Joachim Wilms
Presidente do Observatório do Desen-
volvimento Sustentável do CESE

O CESE lançou uma plataforma interativa em linha 
para dialogar com parceiros, essencialmente de 
organizações da sociedade civil, mas não só, que 
queiram contribuir para os pontos de vista que a 
sociedade civil europeia apresentará na cimeira 
Rio+20. 

Estamos ansiosos por trocar ideias e por aprender 
com os peritos, as organizações e os cidadãos espe-
cialmente interessados em questões de desenvolvi-
mento sustentável.

Para se juntar a nós nos preparativos para a cimeira 
Rio+20, visite:

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, presidente do 
Observatório para o Desenvolvimento 
Sustentável do CESE

a.
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Ação no Nepal

A luta do Nepal pela segurança alimentar 
está ameaçada pela importação massiva de 
sementes híbridas que não se adaptam às 
condições climáticas e aos solos locais. As 
culturas híbridas não produzem sementes 
para cultivos futuros e requerem produtos 
químicos dispendiosos. 

«Todos os anos, os agricultores veem-
se obrigados a comprar novas sementes 
às empresas que as produzem», afi rma 
Bed Prasad Khatiwada, da organização 
ActionAid Nepal. «Para compensar os 
custos, o governo do Nepal subvenciona 
as sementes e os produtos químicos 
importados».

«Mas os efeitos a longo prazo e a tónica 
na monocultura são contraproducentes», 
acrescenta. O clima e o ambiente do Nepal 
são muito variados, com zonas subtropi-
cais, temperadas e árticas. É impossível 
que uma cultura sobreviva em todas estas 
condições.

Em 2009 as culturas de milho híbrido 
foram infrutíferas, arruinando milhares de 
pessoas. Em 2010 ocorreu o mesmo com 
as culturas de arroz híbrido. O governo 
do Nepal indemnizou os agricultores 
oferecendo-lhes produtos químicos para 
a próxima colheita. 

«Em Setembro de 2011, a Monsanto 
assinou um contrato com a USAID no 
Nepal. A sua intenção era colaborar com 
o ministério da Agricultura do Nepal, 
mas os agricultores locais protestaram e 
o governo teve de recuar», declara Bed 
Prasad Khatiwada ao CESE info. 

«Nós [ActionAid] não estamos contra a 
Monsanto, mas opomo-nos à importação 
de sementes híbridas que não se adaptam 
ao clima nem são sustentáveis em termos 
de aprovisionamento e de custos. Não nos 
podemos esquecer que no Nepal a agricul-
tura emprega cerca de 75% da população 
e representa quase 34% do PIB.» 

Em 2008, no âmbito da ActionAid 
Nepal, Bed Prasad Khatiwada criou um 
banco de sementes de sessenta cereais 
e legumes diferentes. «As sementes são 
endógenas e produzem culturas de alto 
rendimento que abrem caminho para 
uma maior segurança alimentar», explica. 
Cerca de quatrocentos agricultores nepa-
leses utilizam o banco de sementes e o 
projecto deverá crescer em 2012.

Os numerosos desafios enfrentados 
pelo projeto da ActionAid Nepal são seme-
lhantes aos que afetam as comunidades 
locais em todo o mundo. O CESE está 
convicto de que o acesso a recursos, ali-
mentos e energia para todos deve ser um 
dos pontos prioritários da agenda global 
para o desenvolvimento sustentável. 

Toda a transição para um desenvol-
vimento sustentável deve ter em conta a 
dimensão social, como refere o parecer do 
CESE «Rio+20: Rumo a uma economia 
ecológica e a uma melhor governação». De 
facto, a segurança alimentar e a agricultura 
sustentável são uma das sete prioridades 
principais a abordar na cimeira. 

No entanto, Kirsten Hjørnholm Søren-
sen, conselheira política da ActionAid 
Dinamarca, teme que a cimeira das 
Nações Unidas não tenha em conta as 
preocupações dos países em desenvolvi-
mento, como as das pequenas comunida-
des de agricultores do Nepal. 

«Corremos o risco de a cimeira Rio+20 
se centrar na transição para uma econo-
mia ecológica porque permite aos países 
ricos passar de uma posição de poder para 
outra», declara ao CESE info. «Além disso, 
qualquer transição deve ser acompanhada 
de um intercâmbio de tecnologia, redução 
da dívida, garantia de participação demo-
crática e ação no domínio das alterações 
climáticas». ●

Rio+20, altura de mudar

O secretário-geral da Conferência 
Rio+20 das Nações Unidas, Sha Zukang, 
tem a missão pouco invejável de tornar 
o desenvolvimento sustentável numa 
política mundial funcional. Vinte anos 
após a Cimeira da Terra no Rio de 
Janeiro, líderes políticos, altos funcio-
nários, organizações da sociedade civil 
e instituições do mundo inteiro reunir-
se-ão novamente no Brasil. 

O objetivo é chegar a acordo sobre 
uma série de princípios vinculativos 
abrangentes que assegurem um futuro 
melhor para todos e para o nosso pla-
neta. Porém, 20 anos depois, continua 
a não haver uma defi nição universal-

mente aceite de desenvolvimento sus-
tentável. Ainda assim, a parada é alta. 
O presidente do CESE, Staff an Nilsson, 
descreveu a Conferência Rio+20 como 
«um momento decisivo para uma nova 
ordem económica». 

Durante os preparativos para a 
cimeira, foram surgindo visões diver-
gentes sobre a melhor forma de implan-
tar o desenvolvimento sustentável. 
Houve duas reuniões preparatórias, a 
primeira em Maio de 2010 e a segunda 
em Março de 2011. A terceira e última 
reunião terá lugar no fi nal de Maio de 
2012. Estas reuniões permitem entrever 
o que se pode esperar no Rio. 

«Durante a fase preparatória até à 
data, revimos os progressos e as lacu-
nas no cumprimento dos atuais com-
promissos e identificámos desafios 
novos e emergentes», declarou Sha 
Zukang. «Embora haja visões e pers-
petivas muito diversas, temos assistido 
a uma convergência cada vez maior na 
compreensão e nas abordagens aos dois 
temas», acrescentou. 

A conferência centrar-se-á em tornar 
a economia mais verde no contexto da 
erradicação da pobreza e do desenvol-
vimento sustentável. Também procu-
rará criar o quadro institucional para 
o desenvolvimento sustentável. No 
entanto, o CESE considera que o êxito 
dependerá do contributo directo da 
sociedade civil. Por conseguinte, a ONU 
está a mobilizar ativamente a sociedade 
civil para um debate global através da 
Internet e das redes sociais.

O CESE exorta os líderes políticos a 
assegurar que qualquer transição para 
uma economia mais verde assente num 
crescimento económico de qualidade. 
Esse crescimento implica a eliminação 
da pobreza e da injustiça social. Com 
efeito, a dimensão social é essencial para 
o desenvolvimento sustentável e para 
uma sociedade mundial mais justa. ●
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Não há economia verde sem o apoio 
de uma sociedade verde

«Sem a participação ativa da sociedade 
civil, a conferência Rio+20 não será 
capaz de canalizar os esforços para uma 
economia verde», afi rmou o membro 
do CESE Hans-Joachim Wilms.

Como parte dos preparativos euro-
peus para a conferência Rio+20, a UE 
e os Estados-Membros apresentaram 
a sua posição coletiva ao secreta-
riado da conferência em Novembro 
(ver artigo relacionado). Na linha da 
posição da União relativa à importân-
cia de dinamizar o envolvimento da 
sociedade civil, o objetivo do CESE é 
dar um contributo valioso para este 
documento.

«Para o CESE, é muito importante 
associar a sociedade civil desde o início», 
declarou Hans-Joachim Wilms (Alema-
nha, Grupo dos Trabalhadores), relator 
do parecer do CESE. «Não pretendíamos 
redigir apenas mais um extenso relató-
rio (...), queríamos encontrar soluções e, 
acima de tudo, associar toda a sociedade 
civil», acrescentou Hans-Joachim Wilms, 
que preside igualmente ao Observatório 
do Desenvolvimento Sustentável.

No parecer sobre os contributos da 
sociedade civil europeia para a conferên-
cia Rio+20, o CESE saudou o facto de a 
UE ter fi nalmente em conta «a dimen-
são social do desenvolvimento sustentá-

vel». Contudo, na opinião do Comité, a 
dimensão social não foi sufi cientemente 
realçada na comunicação «Rio+20» da 
Comissão Europeia. 

«Uma transição bem-sucedida para 
uma economia sustentável pressupõe a 
aceitação e o apoio da sociedade civil», 
afi rmou Hans-Joachim Wilms, notando 
que, para tal, é necessário o envolvimento 
de organizações não governamentais e 
empresas antes, durante e depois da con-
ferência, não apenas a nível internacional, 
mas também a nível nacional, regional e 
local. A sociedade civil, especialmente 
os consumidores e as empresas, terão de 
investir fortemente na inovação, alterar 
comportamentos e, porventura, fazer 
alguns sacrifícios.

Para além do seu apelo à participa-
ção plena da sociedade civil no processo 
Rio+20, Hans-Joachim Wilms, no seu 
parecer, apelou a que a UE «pusesse a 
casa em ordem» para reforçar a sua posi-
ção nas negociações e ser um exemplo 
para outras regiões. 

Os esforços para tornar a economia 
mais verde, assinalou o relator, podem 
contribuir para erradicar a pobreza que 
mantém mais de mil milhões de pessoas 
numa situação de fome e de miséria e 
para criar milhões de novos postos de 
trabalho sustentáveis. 

«O Comité está convicto de que a 
transição para uma economia sustentá-

vel pressupõe que se defi na e implemente 
uma estratégia global e justa de desen-
volvimento sustentável. São necessárias 
medidas políticas ativas para assegurar 
uma transição justa para uma economia 
verde», afi rmou Hans-Joachim Wilms, 
entre as quais medidas com vista a esta-
belecer um equilíbrio entre os empregos 
verdes e os postos de trabalho perdidos, 
aplicando-lhes os princípios de trabalho 

condigno da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), e a manter um diá-
logo permanente entre os governos e 
os interlocutores sociais. A consecução 
destes objetivos implica que se conce-
dam fi nanciamentos públicos conside-
ráveis à dimensão social da economia 
verde. ●
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Rumo à revolução hipocarbónica

A prosperidade económica hipocarbó-
nica é possível, mas necessita de políticas, 
tecnologias e empenho político ade-
quados. Acima de tudo, impõe-se uma 
revolução nas atitudes, conforme afi rma 
o membro do CESE Richard Adams (do 
Grupo III).

Depois de a população mundial ter 
ultrapassado os sete mil milhões, uma 
coisa parece certa: a humanidade está a 
consumir demasiados recursos e a pro-
vocar mais poluição do que o planeta 
consegue absorver.

«Temos de começar a obedecer aos 
princípios de base da economia sustentá-
vel», afi rmou Richard Adams, que também 
trabalha como consultor em empresas do 
ramo social, ambiental e ético no Reino 
Unido. Estes princípios incluem a obten-
ção de um equilíbrio sustentável entre a 
economia mundial e o ecossistema e fazer 
um esforço para suprir as necessidades das 
pessoas, e não os seus desejos.

Por acreditar que o primeiro passo para 
a mudança é dar o exemplo, a UE tem feito 
grandes avanços no sentido de diminuir a 

sua pegada de carbono. Ao longo das últi-
mas duas décadas, reduziu as suas emissões 
em 16%, ao passo que a sua economia cres-
ceu 40% — o que demonstra que o cres-
cimento económico aliado à redução das 
emissões é perfeitamente possível.

Além disso, a UE está a postos para 
atingir o seu objetivo, em 2020, de redu-
zir as emissões para um nível inferior em 
20% aos níveis de 1990, ao mesmo tempo 
que aumentará para 20% a percentagem 
de energia obtida a partir de fontes reno-
váveis. No entanto, a União está ainda a 

Utilização efi ciente dos recursos na Europa
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A estratégia da UE para aumentar a sua 
efi ciência na utilização dos recursos é 
promissora, mas requer objetivos espe-
cífi cos, segundo Lutz Ribbe, membro do 
CESE.

A Estratégia Europa 2020 da UE lan-
çou sete iniciativas emblemáticas que 

visam promover o crescimento inteli-
gente, sustentável e inclusivo durante 
esta década. Uma destas iniciativas, a 
«Europa efi ciente em termos de recur-
sos» tem por objetivo a exploração de 
recursos escassos (alimentos, água e 
matérias-primas) de modo mais inte-
ligente e efi ciente.

Esta iniciativa define a utilização 
efi ciente dos recursos como o princí-
pio orientador das políticas da UE em 
muitas e diversificadas áreas, nome-
adamente a energia, os transportes, 
as alterações climáticas, a indústria, 
os produtos de base, a agricultura, as 
pescas, a biodiversidade e o desenvol-

vimento regional. A Comissão anun-
ciou várias subiniciativas específi cas, 
nomeadamente o «Roteiro para uma 
economia hipocarbónica» (ver artigo 
relacionado), a fim de mobilizar as 
várias partes interessadas para a reali-
zação do seu potencial em termos de 
utilização efi ciente dos recursos.

«O CESE congratula-se com a ini-
ciativa emblemática, mas considera-a 
demasiado vaga», assinalou Lutz Ribbe 
(Grupo III, Alemanha), relator do pare-
cer de iniciativa do CESE. «É essencial 
defi nir da forma mais concreta possível 
quais as mudanças necessárias e como 
concretizá-las».

Quanto às 20 subiniciativas anun-
ciadas, o CESE solicitou à Comissão 
que descrevesse com exatidão o que se 
deve entender por «utilização efi ciente 
dos recursos», quais os resultados da 
otimização tecnológica, em que setores 
se devem efetuar as «alterações signi-
fi cativas» e que mudanças nos nossos 
comportamentos enquanto produto-
res e consumidores são consideradas 
necessárias.

Além disso, o CESE questiona por 
que motivo a iniciativa «Uma Europa 

meio caminho do seu objetivo de aumentar 
a efi ciência energética em 20%.

Contemplando o período posterior 
a 2020, a Comissão Europeia revelou o 
«Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050», que 
visa uma redução espetacular de entre 80 e 
95% das emissões europeias até ao fi m da 
primeira metade do século. Para atingir esse 
objetivo, serão necessários investimentos 
avultados em novas fontes de energia reno-
váveis, em edifícios efi cientes do ponto de 
vista energético, em veículos elétricos híbri-

dos, em redes de energia inteligentes e em 
métodos de geração de energia hipocarbó-
nicos, entre outros domínios. 

No seu parecer sobre o roteiro, que foi 
redigido por Richard Adams, o CESE «con-
vida todas as instituições europeias a tê-lo 
plenamente em conta como orientação». 
Para abrir caminho aos objetivos de 2050, 
o CESE acredita ser necessário fi xar obje-
tivos intercalares mais ambiciosos, como o 
aumento para 25% do objetivo de redução 
de emissões para 2020 e a previsão de uma 
redução de 40% até 2030.

O parecer instou ainda a Comissão a 
apresentar «um novo pacote de medidas 
global para incentivar os novos e avultados 
investimentos». Além disso, apelou à «plena 
participação da sociedade civil mediante 
um diálogo estruturado e permanente sobre 
os diferentes planos estratégicos».

Esse diálogo é necessário porque a 
transição para uma economia hipocarbó-
nica «exigirá uma mudança radical nas 
atitudes to público, para que sejam mais 
favoráveis a estilos de vida mais simples e 
hipocarbónicos, dando assim aos políticos 
a confi ança necessária para tomar as deci-
sões que se impõem», segundo afirmou 
Richard Adams. «Resumindo, a sustenta-
bilidade económica requer uma revolução 
nas expectativas e nos valores das pessoas.»

«As nossas instituições mundiais estão 
ainda a dar os primeiros passos e não estão 
em condições de arcar com os desafi os do 
futuro», concluiu o relator. «Mas tenho 
esperança de que a UE continuará a pro-
curar o caminho a seguir.» ●

efi ciente em termos de recursos» está 
associada à estratégia «Europa 2020». 
«Esta iniciativa é uma parte fulcral da 
estratégia para o desenvolvimento sus-
tentável, mas não a substitui», afi rmou 
Lutz Ribbe, diretor do Departamento de 
Política de Conservação da Natureza na 
Fundação para o Património Natural da 
Europa (EuroNatur). 

Para destacar a importância funda-
mental de agir corretamente, Lutz Ribbe 
refere que «as consequências negativas 
de uma economia não sustentável terão 
um impacto profundo nas gerações 
futuras que terão de suportar tais con-
sequências».

«Colocam-se o desafi o e a questão de 
saber de que forma se pode desenvol-
ver nos cidadãos de hoje um sentido de 
responsabilidade coletiva pelas gerações 
futuras», afi rmou. «Temos de ir mais 
além do PIB. Está mais do que na hora 
de realizar um debate público funda-
mental sobre o conceito de crescimento. 

É essencial que a sociedade civil e o 
setor empresarial sejam associados ao 
processo desde o início», concluiu Lutz 
Ribbe. ●
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Novas empresas marginalizadas

Em teoria, os investimentos verdes deveriam 
contribuir para criar novos empregos e opor-
tunidades de negócio em inúmeros setores. 
Mas o dinamismo económico e o capital de 
risco da Europa continuam a ser totalmente 
insufi cientes, segundo Dimitris Tsigos, pre-
sidente da Confederação Europeia de Jovens 
Empresários.

«O problema principal é a falta de capital 
e de I&D para criar novos produtos e servi-
ços que requerem fi nanciamento de risco», 
afi rmou Dimitris Tsigos, acrescentando que 
o mercado único europeu não chegou ainda 
à economia real. «Na Europa, a concessão de 
fi nanciamento de risco a empresas em fase de 
arranque deixa muito a desejar, quando com-
parado com os Estados Unidos», prosseguiu. 

Na Europa, as tendências a curto prazo 
em termos de investimento, emprego e 

desemprego, bem como o PIB per capita e a 
produtividade do trabalho continuam a ser 
pouco promissoras. Praticamente um terço 
da população da Europa com idade compre-
endida entre os 25 e os 64 anos continua sem 
qualifi cações reconhecidas ofi cialmente. 

Nestas condições, é difícil criar e encon-
trar oportunidades para as empresas. Apesar 
deste panorama desolado, Dimitris Tsigos 
considera que a atual crise fi nanceira poderá 
realmente ajudar a Europa a impulsionar a 
inovação no mercado real entre as PME mais 
empreendedoras.

Contudo, os jovens empresários da 
Europa estão a ter difi culdade em introduzir 
novas empresas mais ecológicas nos merca-
dos conturbados. Os bancos continuam 
obstinados em não conceder empréstimos 
e nada garante que se encontre clientes para 

produtos não consolidados, especialmente 
quando se é um empresário jovem, defende 
Codrin Paveliuc-Olariu, presidente dos 
Jovens Profi ssionais no Desenvolvimento 
Local (YPLD). Esta rede de profissionais 
tem como objetivo conferir às comunidades 
locais os meios para crescerem mais rapida-
mente e melhor. 

«Os jovens profi ssionais são considerados 
cidadãos de «segunda» do mundo. Ainda que 
altamente qualifi cados, a sua opinião não é 
consultada ou levada em consideração pelos 
decisores políticos», afi rmou Codrin Pave-
liuc-Olariu.

Na sua opinião, o resultado é que os 
jovens profi ssionais se voltam mais para as 
empresas de prestação de serviços. Os desa-
fi os que estes jovens têm de enfrentar e as 
barreiras que os impedem de progredir na 
sua carreira sobrecarregam-nos de tal modo 
que lhes impossibilita a criação de empre-
sas inovadoras, explicou Codrin Paveliuc-
Olariu.

O CESE insiste em que é essencial criar as 
condições necessárias para que as empresas 
prosperem com vista a uma economia mais 
ecológica e consequentemente, a um desen-
volvimento sustentável. O Comité apela 
aos decisores políticos de todos os níveis de 
governação que encorajem esta transição. 

Para tal, são necessárias medidas regula-
mentares, instrumentos de política orçamen-
tal, despesas públicas e investimento, bem 
como a participação de espíritos empre-
endedores como Dimitris Tsigos e Codrin 
Paveliuc-Olariu. ●

Economia mais verde, 
empregos melhores

sário europeu para o Ambiente, descreveu o 
roteiro como uma agenda para um ambiente 
melhor, para hábitos de vida mais sustentá-
veis e para o crescimento futuro. No entanto, 
o CESE também manifestou dúvidas quanto 
ao roteiro, considerando-o «demasiado 
vago». O parecer do CESE intitulado «Uma 
Europa efi ciente em termos de recursos» 
argumenta que a efi ciência em termos de 
recursos deve ser objeto de uma política 
autónoma, em vez de estar integrada na 
estratégia «Europa 2020».

De qualquer forma, a perspetiva de gera-
ção de novos empregos, novas empresas e de 
mais crescimento sem destruir o ambiente 

Alimentos e sustentabilidade: 
matéria para refl exão

Na opinião de John Dalli, comissário 
europeu responsável pela Saúde e Política 
dos Consumidores, face ao crescimento 
da população mundial e à diminuição 
da quantidade de alimentos disponí-
veis, poderá caber aos consumidores e 
às empresas da Europa um papel crucial 
para garantir a sustentabilidade da cadeia 
alimentar.

A crise alimentar mundial dos últimos 
anos e o facto inaceitável de haver hoje 
no mundo mais de mil milhões de pes-
soas que passam fome levaram a colocar 
a segurança alimentar entre as priorida-
des da agenda da Conferência Rio+20.

«A crise económica, a crescente 
globalização, as alterações climáticas, 
o aumento dos preços das matérias-
primas e a sua escassez, bem como as 
alterações sociodemográfi cas estão a ter 
um impacto significativo em todos os 
níveis da cadeia alimentar», assinalou 
John Dalli. 

Mas o facto de, neste momento, existi-
rem 7 mil milhões de bocas para alimen-
tar e de os excedentes agrícolas terem 
diminuído nos últimos anos, não signi-
fi ca que os europeus tenham de comer 
menos para outros comerem mais. Um 
dos contributos mais importantes que 
os europeus podem dar é desperdiçar 
menos alimentos.

Na opinião de John Dalli, os resíduos 
alimentares e as embalagens de alimentos 
são dois aspetos essenciais no contexto 
geral da efi ciência dos recursos, da crise 
fi nanceira, da segurança alimentar e da 
luta contra a fome.

De acordo com um recente estudo da 
UE, dos cerca de 89 milhões de toneladas 
de resíduos alimentares produzidos na 
Europa anualmente, mais de 60% pode-
riam ser evitados se os consumidores 
planeassem melhor as suas compras, os 

retalhistas gerissem mais eficazmente 
as suas reservas e se se aproveitassem 
as sobras dos restaurantes. A redução 
destes níveis inaceitáveis de resíduos 
alimentares exige, na opinião de John 
Dalli, a intensifi cação das atuais campa-
nhas (atualmente pouco sistemáticas) de 
sensibilização. São necessárias ferramen-
tas de informação, melhorias a nível da 
logística e programas de redistribuição 
de alimentos, a exemplo dos bancos ali-
mentares. 

«A minimização do desperdício de 
alimentos é uma tarefa difícil que exige 
o compromisso absoluto e a cooperação 
de todos os agentes da cadeia alimentar 
e das autoridades públicas, para reduzir 
o seu impacto ambiental, económico e 
ético», sublinhou o comissário.

Em termos mais gerais, o CESE 
compromete-se a promover a ideia da 
segurança alimentar mundial, conforme 
está patente em várias das suas iniciati-
vas, entre as quais a recente conferência 
«Alimentação para todos — Para um 
pacto global». 

Nas suas conclusões, o presidente do 
CESE, Staff an Nilsson, apontou para os 
anos de negligência e de escasso inves-
timento no setor agrícola dos países em 
desenvolvimento como uma das princi-
pais fontes de tensão no abastecimento 
mundial de alimentos. Para se remediar 
esta situação, é necessário mais investi-
mento na agricultura e na investigação e 
inovação agrícolas, assim como políticas 
ambientais e de mercado efi cazes, aduziu.

«[Temos de] reconhecer que a segu-
rança alimentar é um problema mundial 
que necessita da participação de todas as 
partes interessadas e, em especial, de um 
contributo fi rme dos agricultores, dos 
consumidores, do setor privado, dos tra-
balhadores e das ONG», insistiu Staff an 
Nilsson. ●

A transição para uma economia mais eco-
lógica visa criar trabalho digno e empregos 
de alta qualidade. Porém, com a recessão 
global nada é garantido. 

Na Europa, os sindicatos acolheram 
favoravelmente as declarações da cimeira 
de Cancún de 2010 a favor de uma «transi-
ção justa» para uma economia com baixas 
emissões de carbono. No entanto, a Con-
federação Europeia dos Sindicatos (CES) 
criticou severamente o Roteiro para a Ener-
gia até 2050, da Comissão Europeia, por 
não explicar como os níveis de emprego 
serão mantidos e aumentados durante a 
transição. 

«Uma política energética europeia coe-
rente é uma condição essencial para a tran-
sição para uma sociedade hipocarbónica e 
sustentável, tanto em termos sociais como 
ambientais, através de entidades regulado-
ras sujeitas a um controlo democrático que 
garantam a acessibilidade dos preços e a 
segurança do abastecimento energético, bem 
como através do diálogo social», declarou 
Emanuela Bonacina, assessora de imprensa 
da CES, ao CESE info.

O Roteiro para a Energia até 2050 faz 
parte da iniciativa emblemática «Europa 
efi ciente em termos de recursos» da Estra-
tégia Europa 2020. Janez Potočnik, comis-

apela tanto aos sindicatos europeus como 
aos decisores políticos. A CES argumentou, 
porém, que os objetivos relativos às altera-
ções climáticas e à redução das emissões de 
carbono não podem ser postos de lado ou 
ignorados. Avisou ainda que a crise econó-
mica está a enfraquecer a vontade política e 
a minar as políticas em prol do ambiente. A 
confederação de sindicatos afi rma, portanto, 
que é necessário investir para assegurar a 
transição. 

De facto, os investimentos verdes geram 
mais emprego a curto e médio prazo, 
segundo um relatório publicado no início 

deste ano pela Organização Internacional do 
Trabalho, que afi rma existirem dados que 
dão razão à ideia de que este tipo de investi-
mento favorece o aparecimento de oportu-
nidades a curto prazo. Estas oportunidades 
dão, por sua vez, origem a níveis de emprego 
mais elevados a longo prazo. 

«A economia mais ecológica assentará na 
capacidade de investigação e inovação em 
tecnologias verdes, que deverá gerar empre-
gos de qualidade e progresso social, através 
de políticas públicas, de regulamentação e 
de diálogo social», concluiu Judith Kirton-
Darling, secretária confederal da CES. ●
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Cimeira Euromed 2011 em Istambul: 
Oportunidade para avaliar o presente e 
olhar o futuro de forma realista e positiva

 10.ª Mesa-redonda da 
Sociedade Civil UE-China: 
«Está na hora de avançar 
na nossa parceria»

Pela décima vez, a mesa-redonda reuniu 
os representantes da sociedade civil da 
China e da União Europeia para a troca 
de ideias e de melhores práticas sobre 
temas de interesse comum. A reunião, 
organizada pelo Comité Económico e 
Social Europeu em Munique em 1 e 2 
de Dezembro de 2011, abordou dois 
temas principais: o desenvolvimento 
urbano sustentável e o envelhecimento 
da população, assim como a segurança 
social.

No que diz respeito à proteção social, 
Staff an Nilsson, presidente do CESE e da 
delegação da UE, manifestou-se satis-
feito por, «pela primeira vez, à margem 
da cimeira do G20, o B20 (organizações 
empresariais dos países do G20) e o L20 
(organizações sindicais dos países do 
G20) emitirem uma declaração conjunta 
sobre o emprego, a proteção social, os 
princípios e direitos fundamentais no 
trabalho e a coerência multilateral». 

Quanto aos desafios demográficos, 
Barbara Stamm, presidente do Parla-
mento da Baviera, incentivou os pre-
sentes a considerarem a baixa taxa de 
natalidade e o aumento da esperança 
de vida não como um fardo, mas como 
uma oportunidade para reforçar a soli-
dariedade intergeracional. Segundo 
Ursula Männle, presidente da Comissão 
dos Assuntos Europeus do Parlamento 
bávaro, estes dois assuntos devem ser 
tratados a nível nacional, de acordo com 
o princípio de subsidiariedade. 

Relativamente às cidades sustentá-
veis, o presidente do CESE recordou aos 
participantes que a próxima cimeira UE-
China lançará uma parceria para o urba-
nismo sustentável. A sociedade civil tem 
de fazer ouvir a sua voz sobre as questões 
abordadas nesta mesa-redonda, insistiu 
Staff an Nilsson. (mvd) ●

O ano de 2011, crucial para a região 
euromediterrânica, culminou entre 
16 e 18 de Novembro num evento 
de destaque para as organizações da 
sociedade civil desta região. A edi-
ção de 2011 da cimeira Euromed dos 
Conselhos Económicos e Sociais e 
Instituições Similares foi a primeira 
grande reunião de todos os setores da 
sociedade civil da região desde o iní-
cio da Primavera árabe. Sob a direção 
do seu presidente, Staffan Nilsson, 
a delegação do CESE deslocou-se a 
Istambul para coorganizar a cimeira 
com os parceiros do CESE, a União 
das Câmaras e das Bolsas de Merca-
dorias da Turquia e a delegação turca 
do Comité Consultivo Misto UE-
Turquia. Os debates aprofundados 
da cimeira ajudarão a orientar, entre 

que no desenvolvimento económico 
e social dos seus países.

Como seria de esperar num ano 
que a maioria dos comentadores des-
creveu como histórico para a região 
euromediterrânica, as expectativas 
eram elevadas no início da cimeira, 
que se dedicou a dois temas cruciais: 
«Respostas políticas ao novo ambiente 
da região», no âmbito do qual se 
debateram perspetivas para a futura 
política da região, e «O papel atual e 
futuro da sociedade civil numa nova 
União para o Mediterrâneo», ques-
tão que está no cerne dos trabalhos 
do CESE e se tornou fulcral para os 
decisores políticos na região.

Estes debates foram pontuados 
pela intervenção de oradores de alto 
nível, como o comissário Štefan Füle 
e o ministro turco para o Desenvol-
vimento, Cevdet Yilmaz. Juntamente 
com os participantes, estes oradores 
deram uma perspetiva das futuras 
prioridades para a região, concreta-
mente, a consolidação da democracia 
e dos direitos humanos e sociais bási-
cos, a integração económica regional 
e o desenvolvimento social, entre 
outros. São, portanto, inúmeros os 
desafi os a enfrentar, mas reina uma 
sensação otimista de que a sociedade 
civil poderá fazer uma enorme dife-
rença ao longo do próximo ano. (gh)
 ●

Direitos das vítimas na UE

Terão as vítimas da criminalidade no estrangeiro sufi ciente prote-
ção? O CESE quer garantir que as vítimas da criminalidade benefi -
ciam de um nível mínimo de direitos não discriminatórios na UE, 
independentemente da sua nacionalidade ou país de residência. O 
parecer do CESE relativo aos direitos das vítimas, elaborado por 
Kathleen Walker Shaw (Grupo dos Trabalhadores, Reino Unido), 
segue a linha das propostas da Comissão destinadas a reforçar 
as medidas nacionais em vigor. Através deste pacote legislativo, 
a União Europeia contribuirá para que os sistemas judiciários se 
centrem nas vítimas da criminalidade, paralelamente à detenção 
e repressão dos autores dos crimes, 

O CESE defende também que se reforce a definição de 
«vítima», bem como os direitos e o reconhecimento da família 
ou dos representantes da vítima. O CESE entende que, em vez 
de identifi car determinadas «vítimas vulneráveis» (o que poderá 
levar a uma hierarquização das vítimas), a Comissão deve propor 
que todas as vítimas da criminalidade tenham acesso a medidas 
de apoio especiais. (ail) ●

Tacógrafos úteis, mas podem ser melhorados

Os tacógrafos usados para medir os tempos de condução já con-
tribuíram enormemente para aumentar a segurança rodoviária, 
melhorar as condições de trabalho e garantir a igualdade de con-
dições para as empresas de transporte de toda a Europa, mas, 
na opinião do CESE, podem ainda ser melhorados. Em parecer 
elaborado por Jan Simons (Grupo dos Empregadores, Países 
Baixos), o Comité declara que deveria recorrer-se mais à comu-
nicação à distância a partir do tacógrafo para efeitos de controlo, 
evitando assim os inconvenientes dos controlos na estrada.

O CESE também apela a mais investigação sobre as comuni-
cações europeias por satélite, que poderão levar a controlos mais 
baratos, fáceis e fi áveis. 

Além disso, o Comité recomenda a instalação de sensores de 
peso para sinalizar o excesso de carga. Também sugere que os 
aparelhos de controlo digital registem o local de início e fi m do 
trajecto de transporte, o que permitiria aos Estados-Membros 
controlar a cabotagem até que esta seja plenamente liberali-
zada. (mb) ●

Política comercial revista: um instrumento útil à 
consecução da estratégia «Europa 2020»

No parecer REX/331, emitido em resposta à consulta pela Comis-
são Europeia, a relatora, Evelyne Pichenot (França, Grupo II), 
observa que a proposta de uma política comercial revista propor-
ciona esclarecimentos úteis sobre as prioridades comerciais liga-
das à Estratégia Europa 2020. Em particular, visa assegurar que 
o comércio, enquanto dimensão externa da estratégia «Europa 
2020», contribui para o crescimento sustentado e para a susten-
tabilidade da economia social de mercado. 

Contudo, o parecer também exorta a que seja dada maior 
atenção à cooperação para o desenvolvimento, à solidariedade 
mundial e ao debate sobre os objetivos de desenvolvimento do 
milénio, tendo em conta o papel de liderança da UE para uma 
economia verde globalizada. 

Partindo do exemplo do recente acordo de comércio livre 
assinado com a Coreia do Sul, o CESE salienta a importância 
crescente da sociedade civil na aplicação e no seguimento des-
tes acordos comerciais, em particular no atinente às questões 
de desenvolvimento sustentável. Na mesma ordem de ideias, o 
Comité propõe-se como facilitador da cooperação com a socie-
dade civil de cada país parceiro para aumentar a confi ança entre 
todas as partes. (mvd) ●

Avaliação do primeiro semestre europeu: é 
preciso mais empenho dos governos nacionais

O parecer EUR/002, elaborado por Michael Smyth (Reino Unido, 
Grupo III), avalia o primeiro semestre europeu, o novo método 
de governação destinado a melhorar a coordenação da política 
económica entre a UE e os Estados-Membros. A principal razão 
de preocupação é o facto de os compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros nos seus programas nacionais de reformas 
não serem sufi cientes para cumprir as metas estabelecidas na 
Estratégia Europa 2020, conforme demonstra a Análise Anual do 
Crescimento para 2012. Joost van Iersel, presidente do Comité 
de Pilotagem para a estratégia «Europa 2020», que fez uma breve 
síntese do parecer na reunião plenária, assinalou que o êxito da 
estratégia dependia principalmente dos Estados-Membros que 
têm de aplicar as suas declarações e intenções «em casa». Uma 
vez que a maioria das reformas tem de ser implementada no nível 
nacional, é essencial que a sociedade civil organizada acompanhe 
as ações dos governos nacionais. Adotado por unanimidade, o 
parecer do CESE frisa também a importância do papel da edu-
cação, considerada como o único modo de gerar inovação, pro-
gresso tecnológico e empreendedorismo. (mvd) ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS

outras coisas, a política da UE para a 
sociedade civil na região euromedi-
terrânica em 2012. 

À semelhança de anos anterio-
res, a cimeira reuniu representantes 
dos conselhos económicos e sociais, 
de organizações de empregadores, 
de sindicatos e de outros grupos de 
interesses económicos e sociais da 
região, tendo contado com a presença 
de muitos novos participantes. Tam-
bém participaram, pela primeira vez, 
vários representantes de organizações 
não governamentais, com o objetivo 
de cultivar laços entre o novo e dinâ-
mico setor das ONG, que está a tomar 
forma na região, e as organizações 
socioprofi ssionais, que continuam a 
desempenhar uma função de desta-

Da esquerda para a direita: Dimitris Dimitriadis, presidente do Comité de Acompanhamento 
Euromed do CESE, Staff an Nilsson, presidente do CESE, Cevdet Yilmaz, 
ministro do Desenvolvimento da Turquia, Rifat Hisarciklioğlu, presidente das Câmaras 
e Bolsas de Matérias-Primas da Turquia (TOBB)

476.ª reunião plenária

Décima mesa-redonda da sociedade civil UE-China, 1 e 2 de Dezembro de 2011
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Sexta reunião do Fórum Europeu 
sobre Integração

Mais de 90 representantes de orga-
nizações europeias e nacionais que 
se ocupam da integração de migran-
tes reuniram-se pela sexta vez, em 
9 e 10 de Novembro, no edifício do 
Comité, no âmbito do Fórum Europeu 
de Integração, que o Comité organiza 
duas vezes por ano, em conjunto com 
a Comissão. Também participaram 
representantes de ministérios nacionais 
e 21 membros do Grupo de Estudo Per-
manente para a Imigração e Integração.

A particularidade deste Fórum é que 
o comissário e outras personalidades 
importantes não abandonam a sala 
após as suas intervenções, mas dialo-
gam com os participantes (muitos deles 
migrantes) e ouvem as suas opiniões 

e preocupações. Os participantes tam-
bém consideram o Fórum um espaço 
importante de sociabilização e troca de 
ideias a nível europeu: um local onde 
um afegão da Eslováquia, um fi lipino 
da Grécia e um senegalês da Irlanda se 
podem encontrar e debater preocupa-
ções comuns.

O tema original da reunião «O papel 
dos países de origem no processo de 
integração» exigiu que os participantes 
refl etissem sobre a integração a partir 
de um ponto de vista «externo». Em 
mesas-redondas, examinaram as opor-
tunidades e os desafios das medidas 
de integração pré-partida, incluindo 
cursos preparatórios e informação 
para potenciais migrantes. Analisa-

ram como podem as comunidades das 
diásporas construir pontes para econo-
mias em desenvolvimento e debateram 
os benefícios e os inconvenientes da 
migração circular. Estas questões estão 
incluídas na nova Agenda Europeia da 
Integração (adotada em Julho de 2011), 
que prepara o terreno para os próxi-
mos desenvolvimentos neste domínio 
político. O parecer do CESE sobre 
esta agenda, elaborado pelo Grupo de 
Estudo Permanente para a Imigração 
e Integração, será adotado no início da 
Primavera. 

O Fórum realizar-se-á novamente 
em Maio de 2012 para analisar os 
aspetos económicos relacionados com 
a integração dos migrantes. (bw) ●

BREVES

Laure Batut condecorada com a Legião de Honra de França

Em 14 de Novembro, Laure Batut (França), membro do CESE desde Fevereiro 
de 2004, foi agraciada com o grau de Cavaleiro da Legião de Honra. A conde-
coração, que recompensa os «méritos eminentes» ao serviço da Nação, foi-lhe 
entregue em Paris por Michel Charasse, antigo ministro e senador e membro 
do Conselho Constitucional de França. Representante no CESE da Confédéra-
tion Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) [Confederação Geral do 
Trabalho/Força Operária], Laure Batut é questora e membro do Grupo II (SOC/
TEN). (mvd) ●

Henri Malosse sobre «inovação económica»

O evento anual das Jornadas da Economia (Journées de l’Economie), realizado 
em Lyon, de 9 a 11 de Novembro de 2011, contou com participação de mais 
de 2 mil personalidades das comunidades política, económica e empresarial, 
incluindo Laurence Parisot, presidente do MEDEF, e François Baroin, ministro 
francês da Economia, Finanças e Indústria. Henri Malosse, presidente do Grupo 
dos Empregadores do CESE, falou sobre o tema das relações entre pequenas 
e grandes empresas, salientando que «temos de passar de relações de subcon-
tratação e dependência para relações de confi ança e parceria, particularmente 
no contexto dos aglomerados de empresas, que podem promover a inovação, a 
investigação e o desenvolvimento. Temos de construir um modelo europeu de 
ecossistemas, para nos tornarmos mais competitivos e preservarmos a grande 
maioria dos empregos na Europa». (mm) ●

Brevemente no CESE 
CESE e grupo de refl exão Notre Europe reúnem decisores e sociedade civil 
em prol de uma política energética comum

O parecer de iniciativa sobre «Envolvimento da sociedade civil na criação de uma futura Comunidade Europeia da Energia», 
elaborado por Pierre-Jean Coulon (França, Grupo II) e a ser examinado pelo CESE na reunião plenária de Janeiro de 2012, 
propõe uma visão concreta para uma política europeia da energia mais integrada e solidária. 

Uma conferência intitulada «A União Europeia rumo a uma Comunidade Europeia da Energia», a ser organizada pelo CESE 
e pelo grupo de refl exão Notre Europe em 31 de Janeiro de 2012 e que contará com o apoio de Jacques Delors, é o primeiro ato 
desta nova dinâmica. A conferência abordará os grandes temas da política energética da UE: a realização do mercado interno, 
a segurança do aprovisionamento energético e a transição para sistemas energéticos não poluentes até 2050. 

Na presença de Jacques Delors, fundador do projeto da Comunidade Europeia da Energia, altos responsáveis políticos e 
representantes da sociedade civil debaterão as etapas operacionais para chegar a uma verdadeira integração energética à escala 
da UE. O desafi o consiste em coordenar melhor a ação dos Estados-Membros, da União Europeia e dos operadores, e ter em 
conta as grandes expectativas dos cidadãos europeus em relação à energia, sobretudo no que diz respeito a uma proteção 
acrescida contra ruturas no aprovisionamento, à acessibilidade e ao controlo dos preços e a uma maior solidariedade. (ac) ●

Comissária Cecilia Malmström, moderador professor Fargues, relatores da mesa-redonda A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Laure Batut, membro do CESE

Henri Malosse, EESC member
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