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EDITORIAL «Mais Europa» também no domínio 
da energiaCaros leitores, 

No fi nal de 2011, assistimos ao ressurgir da soli-

dariedade e da confi ança no euro entre os chefes 

de Estado e do Governo que, à exceção do Reino 

Unido, decidiram negociar uma alteração ao Tra-

tado no intuito de reforçar a governação económica 

da União Europeia. A Europa ainda não está livre 

das difi culdades, mas a nossa união económica e 

monetária está fi nalmente assente em bases mais 

sólidas. Este avanço advém do facto de os nossos líderes políticos terem tomado 

consciência (e assumido a responsabilidade daí decorrente) de que a única maneira 

de sairmos desta crise é atuarmos juntos.

Os líderes políticos da Europa encontraram o impulso necessário para insufl a-

rem «mais Europa» nos assuntos económicos e orçamentais. No entanto, o leque 

de políticas que pode benefi ciar de uma tal coordenação é agora muito mais amplo. 

Neste contexto, gostaria de referir aqui os comentários de Jean-Claude Trichet na 

edição de 28 de dezembro do jornal Les Echos: «Há hoje tantas razões como havia 

em 1945 para se lutar por uma união cada vez mais integrada na Europa, e essas 

razões dizem unicamente respeito ao futuro». Tudo aponta neste sentido: o novo 

mapa geopolítico do mundo, o nosso panorama económico mundial, os problemas 

fi scais, a preservação do nosso planeta, a necessidade de crescimento, inovação e 

competitividade e, paralelamente a tudo isto, a necessidade imperiosa de manter 

os direitos sociais e garantir uma vida digna para todos. 

Só com o apoio dos seus cidadãos será possível que esta nova Europa tome 

forma e goze da legitimidade indispensável à sua perenidade. É por este motivo 

que o CESE se bate por encorajar um debate cada vez mais abrangente em toda a 

Europa. A conferência sobre a Comunidade Europeia da Energia, em 31 de janeiro, 

ilustrou o nosso objetivo duplo de, por um lado, ajudar a Europa a encontrar uma 

resposta conjunta para os desafi os atuais (como o aprovisionamento energético) e, 

por outro, envolver a sociedade civil neste debate, a fi m de dar um novo impulso 

ao processo de integração e conferir-lhe legitimidade democrática.

A Europa pode e deve continuar unida, se pretende ser infl uente nas negociações 

internacionais sobre o clima. A conferência «Agir sustentável, ser responsável!» de 

7 e 8 de fevereiro proporcionou um importante fórum de troca de ideias e os seus 

resultados contribuirão para o Conselho Europeu de março, incumbido de defi nir 

a posição da União Europeia relativamente à Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

Nestas áreas, como em tantas outras, a União Europeia só tem a ganhar se 

atuar unida. Como sempre tenho afi rmado: lembremo-nos de que a Europa não é 

o problema, mas sim a solução.

Staff an Nilsson

Presidente
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«Em matéria de energia, a Europa não 
cumpriu as expectativas dos seus cida-
dãos». Esta foi a declaração de Anna 
Maria Darmanin, vice-presidente do 
Comité Económico e Social Europeu, 
na abertura da conferência «A União 
Europeia rumo a uma Comunidade 
Europeia da Energia», em 31 de janeiro. 
De acordo com uma sondagem recente, 
a maior parte dos europeus sentir-se-ia 
mais segura se houvesse maior coorde-
nação em matéria de energia na União 
Europeia (60%) e maior solidariedade 
entre os Estados-Membros em caso 
de interrupções no aprovisionamento 
(79%).

Contudo, apesar destas expectativas 
evidentes, a Europa tem sido extre-
mamente lenta na consecução de um 
mercado interno da eletricidade e do 
gás. «As políticas energéticas nacionais 
mostraram ter limitações e, no entanto, 
não existe uma política europeia 
comum em matéria de energia para 
ultrapassar estas limitações», afi rmava 
Jacques Delors na declaração escrita 
que enviou à conferência. O antigo 
presidente da Comissão Europeia foi o 
primeiro a avançar com a ideia de criar 
uma Comunidade Europeia da Energia 
para acelerar o surgimento de um ver-
dadeiro mercado europeu da energia. 
«Precisamos de resolver a segmentação 
dos mercados e concluir o mercado 
interno até 2014. Isto aumentaria o PIB 
da União Europeia em 0,8% até 2020», 
disse Günther Oettinger, comissário 
europeu responsável pela Energia.

Dado o atual contexto sombrio, esta 
é uma tarefa colossal. Conforme afi rma 
Pierre-Jean Coulon no seu recente 
parecer do CESE sobre a Comunidade 
Europeia da Energia, apenas 10% da 

eletricidade transita de um país para 
outro, os consumidores nem sempre 
podem escolher um fornecedor esta-
belecido noutro Estado-Membro, a 
pobreza energética está a aumentar, a 
planifi cação das redes ainda é em larga 
medida uma competência nacional e 
a União Europeia nem sempre fala a 
uma só voz com os países fornecedores.

O parecer do CESE apela à cria-
ção de uma Comunidade Europeia 
da Energia. Um dos seus elementos 
principais é o estabelecimento de blo-
cos regionais para a energia, que per-
mitiriam aos países e aos operadores 
coordenarem as suas decisões mais 
importantes sobre o cabaz energético 
e o desenvolvimento de redes. «Isto 
poderia gerar consideráveis economias 
de escala e desenvolvimento industrial 
para as novas fontes de energia», defen-
deu Pierre-Jean Coulon. «Conduziria 
também a uma integração gradual de 
mercados até agora separados e ao ali-
nhamento dos preços».

Por sua vez, Martin Schulz, presi-
dente do Parlamento Europeu, subli-
nhou que o projeto, ao contribuir para 
criar novos empregos e aumentar cres-
cimento, aplanará o caminho para uma 
sociedade com reduzidas emissões de 
carbono.

Muitos participantes na conferên-
cia defenderam uma abordagem con-
junta para a produção, transmissão e 
consumo energéticos e afi rmaram que 
as consequências para os utilizado-
res fi nais dos Estados-Membros que 
atuem sozinhos podem ser desastro-
sas e envolver, em particular, subidas 
e oscilações dos preços na produção 
e consumo de energia. Alguns deles 

insurgiram-se contra ao desapareci-
mento prematuro da energia nuclear 
a favor de fontes de energia mais 
poluentes, dado que isso poderá pôr 
em causa a realização dos objetivos da 
União Europeia em matéria de energia 
e de clima.

De facto, a necessidade de uma ação 
coordenada para otimizar as trans-
formações ambientais, mas também 
sociais e industriais, da futura transi-
ção energética tem sido referida em 
muitas ocasiões. A política energética 
deve estar perfeitamente alinhada com 
a política do clima e orientada para os 
utilizadores fi nais. Da conferência res-
salta a noção de que devem ser envida-
dos mais esforços para tornar a política 
energética inclusiva do ponto de vista 
da acessibilidade dos preços da ener-
gia e do envolvimento da sociedade 
civil nas decisões mais importantes no 
domínio da energia.

À conferência seguiu-se a apre-
sentação de uma declaração conjunta 
que será assinada por Staff an Nilsson 
e Jacques Delors que apela à adoção de 
medidas operacionais urgentes para 
a integração da política energética da 
União Europeia.

Esta conferência bem sucedida 
contou com a participação de mais de 
200 participantes, tendo sido organi-
zada em conjunto pelo CESE e pelo 
Notre Europe, um grupo de refl exão 
pan-europeu fundado por Jacques 
delors. (mb) ●

Da esquerda para a direita: Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, Anna Maria Darmanin, vice-presidente do CESE, 
e Günther Oettinger, comissário europeu para a Energia.
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A reunião plenária de janeiro foi a pri-
meira sob a Presidência dinamarquesa. 
Nicolai Wammen, ministro dos Assun-
tos Europeus, apresentou as prioridades 
do seu governo para próximo semestre. 

Se, de um modo geral, jugular a crise 
económica e social é o leitmotif do pro-
grama dinamarquês, também é preciso 
conter as suas consequências políticas, 
precisou o ministro. É por isso que a 
Presidência dinamarquesa envidará 
todos os esforços para manter a União 
Europeia unida, que deve ser como uma 
«família de 27» e não «um clube de 10 
ou 17».

As prioridades da Presidência dina-
marquesa articulam-se em torno de 
uma Europa responsável, dinâmica, 
verde e segura.

Uma Europa responsável é uma 
Europa que controla as suas fi nanças, 
tanto a nível nacional como ao nível dos 
seus Estados-Membros. Isto pressupõe 
a aplicação e o cumprimento da nova 
governação económica que prevê uma 
maior coordenação e uma mais rigorosa 
fi scalização das políticas orçamentais e 
económicas nacionais. Quanto ao orça-

mento para 2014-2020 que será nego-
ciado até ao fi nal de 2012, a Dinamarca 
deseja que ele combine «responsabili-
dade fi nanceira» e «crescimento». 

Por Europa dinâmica a Presidência 
entende a modernização do mercado 
interno, devendo os seus vinte anos ser 
assinalados por uma maior atratividade 
para os capitais, maior fl exibilidade das 
regras aplicáveis aos contratos públicos, 
maior segurança dos consumidores e 
um sistema de patente mais acessível 
para as empresas.

Em seguida, é preciso acelerar a tran-
sição para uma economia sustentável, 
sob pena, considera o ministro, de o 
nosso saber e os nossos empregos fugi-
rem para outros países. Tornar a Europa 
mais verde passa também por colocar 
as políticas de crescimento, de energia, 
da agricultura ou das pescas no topo da 
agenda dinamarquesa. 

Por último, reforçar a cooperação 
no espaço Schengen e avançar para o 
sistema europeu de asilo é prioritário 
numa altura em que a primavera árabe 
apela ao acolhimento dos refugiados e 
ao tratamento adequado dos requeri-

mentos. Em matéria de alargamento, 
os dossiês da Turquia, da Islândia ou 
ainda da Sérvia e do Montenegro serão 
examinados sob o prisma do mérito.

De acordo com a configuração 
institucional consagrada no Tratado 
de Lisboa, as presidências rotativas 
são chamadas a desempenhar o papel 
de «corretor honesto», papel a que o 
governo faz questão de se ater.

O presidente Staff an Nilsson regozi-
jou-se com o facto de esta presidência 
ser uma «nova injeção de vitaminas» 
para as atividades do Comité. Nicolai 
Wammen indicou que, para a Presi-
dência dinamarquesa, o Comité, mais 
do que um parceiro infl uente, era um 
parceiro essencial, tendo os presi-
dentes dos três grupos declarado, por 
seu turno, contar com a Presidência 
dinamarquesa para colocar a Europa 
de novo nos carris. Apostando ambos 
numa sólida parceria, a Dinamarca e 
o CESE colaborarão de forma estreita 
para tirar a União Europeia do atoleiro 
em que se encontra. (mvd) ●

???????

A sociedade civil em parceria com a Presidência dinamarquesa 
da União Europeia

A crise económica tem tido efeitos gra-
ves no mercado de trabalho. Milhares de 
empresas estão a desaparecer, o desem-
prego mantém-se elevado, os salários 
diminuem, os sistemas de proteção 
social são alvo de cortes orçamentais e a 
pobreza e a exclusão social agravam-se. 

Uma geração mais jovem bem qua-
lifi cada, capaz de fazer as suas próprias 
escolhas, é um requisito essencial para 
superar com êxito a crise atual. Neste 
sentido, os Estados-Membros devem 
prestar especial atenção ao investimento 
público na educação e na formação pro-
fi ssional, que são (e devem continuar a 
ser) um direito humano fundamental e 
um bem público. Investir na educação 
pode ajudar a realizar os objetivos da 
estratégia «Europa 2020» em termos de 

taxas de emprego (aumentar para 75% 
até 2020 a taxa de emprego na faixa etá-
ria dos 20 aos 64 anos) e de inclusão 
social (reduzir em 20 milhões o número 
de pessoas em situação de pobreza).

As questões relacionadas com a edu-
cação abrangem todas as fases da vida, 
desde a educação pré-escolar à superior 

e de adultos, e em diferentes ambientes 
de aprendizagem — formal, não formal 
e informal. Nesta perspetiva, a secção 
SOC organizou uma conferência sobre 
«A crise, a educação e o mercado de tra-
balho», em 24 de janeiro, com o obje-
tivo de encontrar formas de melhorar 
a integração dos jovens no mercado de 
trabalho, enfrentar os desafi os da apren-
dizagem ao longo da vida e melhorar 
as competências dos trabalhadores mais 
idosos.

Esta conferência contou com a pre-
sença de um grande número de deci-
sores, incluindo Androulla Vassiliou, 
comissária europeia para a Educação, 
Cultura, Multilinguismo e Juventude, 
Christine Antorini, ministra dina-
marquesa da Infância e da Educação, 

e deputados do Parlamento Europeu. 
No debate intervieram também repre-
sentantes da OCDE, do Fórum de 
Estudantes Europeus, do Fórum Euro-
peu da Juventude, do Comité Sindical 
Europeu da Educação, entre muitos 
outros. (mvd) ●

Investir na educação é um 
pré-requisito para a União 
Europeia superar a crise

O design dinamarquês aplicado à Europa

Os próximos seis meses não se adivi-
nham nada fáceis para a União Euro-
peia. «No decurso do que poderá ser a 
pior crise económica, social, política e 

institucional que a Europa alguma vez 
conheceu, é essencial que a Dinamarca 
assuma uma forte liderança», salienta 
Staff an Nilsson, presidente do Comité 
Económico e Social Europeu. O CESE 
comprometeu-se a trabalhar ativa-
mente lado a lado com a Presidência, 
em estreita colaboração da sociedade 
civil em toda a Europa, para apoiar e 
promover o progresso ambiental, eco-
nómico e social.

A promoção do diálogo e da partici-
pação e o reforço do envolvimento ativo 
dos cidadãos no terreno são priorida-
des do CESE. Os membros do Comité 
desempenham um papel fulcral ao 
explicarem as políticas da União Euro-
peia nos seus próprios países, estarem 
atentos aos interesses e às necessidades 
dos cidadãos e canalizarem essas infor-
mações para o debate em Bruxelas. Só 
será possível sair da crise e chegar a 

uma situação de emprego e crescimento 
sustentáveis se toda a sociedade estiver 
empenhada e se todos os intervenientes 
assumirem plenamente as suas respon-
sabilidades. 

Embora sejam necessárias ações a 
curto prazo para superar a crise, é cru-
cial manter também uma visão a longo 
prazo a fi m de criar as melhores condi-
ções possíveis para a prosperidade das 
futuras gerações da Europa.

Nesta perspetiva, o CESE continua 
a concentrar a sua atenção na susten-
tabilidade, tendo-se comprometido a 
integrar este aspeto em todas as polí-
ticas. A consecução dos objetivos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da estratégia «Europa 2020» 
já é uma prioridade para o CESE, sob a 
orientação do Comité de Pilotagem para 
a estratégia «Europa 2020». 

Considerando os seus conhecimen-
tos especializados no domínio da defesa 
do consumidor, o CESE organizará o 
seu Dia Europeu do Consumidor, um 
evento anual, em Copenhaga, em março 
de 2012. «A confi ança dos consumido-
res é essencial para a revitalização do 
mercado único», salienta Benedicte 
Federspiel, membro do CESE e do Con-
selho Dinamarquês dos Consumidores. 

O CESE está também a preparar a 
sua mensagem e o seu contributo para 
a Conferência Rio+20 das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentável, 
que se realizará em junho de 2012. O 
Observatório do Desenvolvimento Sus-
tentável do CESE assumiu a liderança 
na coordenação de uma vasta consulta 
pública e organizará, em fevereiro de 
2012, conjuntamente com a Comissão 
Europeia, uma conferência para pro-
mover o diálogo, trocar experiências, 

perseguir boas práticas, debater e chegar 
a acordo sobre medidas a adotar e apre-
sentar propostas aos decisores políticos 
sobre temas, como a economia verde, o 
consumo, a governação e a erradicação 
da pobreza.

Nos próximos meses, o impacto 
social da crise não pode ficar esque-
cido. «O maior problema da Europa é 
o desemprego, nomeadamente o dos 
jovens», afi rma Marie-Louise Knuppert, 
membro do CESE e da Confederação 
Dinamarquesa dos Sindicatos, que apela 
para novas propostas que ajudem os 
jovens desempregados a inserir-se no 
mercado de trabalho. O Comité está 
particularmente interessado nas opini-
ões e experiências dos jovens europeus 
(os decisores de amanhã) e organizará, 
em abril de 2012, a sua terceira reunião 
plenária para os jovens, «A tua Europa, 
a tua voz!», em Bruxelas. ●
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O CESE na Semana Verde 
Internacional de Berlim

As cerejeiras voltarão 
a fl orir

Staff an Nilsson, presidente do CESE, e 
a secção especializada de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Ambiente 
(NAT) desempenharam um papel 
ativo nos primeiros dias da Semana 
Verde Internacional que decorreu em 
Berlim, de 19 a 21 de janeiro de 2012.

A Semana Verde Internacional 
constitui a maior feira mundial de ali-
mentação, agricultura e horticultura, 
que inclui exposições comerciais e não 
comerciais consagradas anualmente a 
diferentes temas. O principal evento 
político dessa Semana, o Fórum Mun-
dial sobre Alimentação e Agricultura, 
reuniu políticos de alto nível de todo 
o mundo, representantes do setor, 
peritos em cooperação para o desen-
volvimento, a comunidade científi ca e 

A reunião da secção NAT do CESE 
em 20 de janeiro decorreu no local da 
Semana Verde Internacional, com uma 
audição pública dedicada ao tema «A 
PAC no horizonte 2020: Conferirá a 
nova OCM mais poderes aos agriculto-
res?». As conclusões da audição serão 
incluídas no parecer do CESE sobre «A 
PAC no horizonte 2020», que deverá ser 
adotado em março de 2012. (fda) ●

Para mais informações:

Semana Verde Internacional: http://
www.gruenewoche.de/en/

Fórum Mundial sobre Alimentação 
e Agricultura: http://www.gff a-berlin.
de/en

O papel da União Europeia na consolidação da paz

O parecer REX/326 (relatora: Jane 
Morrice, Reino Unido, Grupo III) 
analisa o papel da União Europeia na 
consolidação da paz e propõe algu-
mas orientações para boas práticas 
e a futura política neste domínio, 
destacando o importante papel que 
cabe à sociedade civil. A criação do 

Serviço Europeu para a Ação Externa constitui uma oportunidade 
ideal de melhorar a coerência e desenvolver um sistema integrado 
para a resolução de confl itos globais. Sendo o modelo de integração 
política mais bem-sucedido do mundo, a União Europeia poderia ir 
mais longe na sua missão de consolidação da paz, através da adoção 
de uma abordagem holística. Em termos práticos, esta nova estratégia 
poderia ser alcançada através da aplicação simultânea de medidas ao 
nível, civil, militar, diplomático, humanitário, do desenvolvimento, 
do comércio e do investimento. No âmbito desta nova abordagem 
coordenada, as organizações da sociedade civil desempenhariam um 
papel essencial na garantia da efi cácia e da sustentabilidade a longo 
prazo de qualquer estratégia de consolidação da paz. Foram apresen-
tadas propostas concretas, neste contexto, nomeadamente criar uma 
base de dados de peritos europeus em consolidação da paz oriun-
dos do sistema judicial, das forças policiais, das ONG, do mundo da 
mediação, etc., e criar uma task force, que inclua representantes do 
Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, do Comité das Regiões 
e, obviamente, do CESE. (asp) ●

Os OGM na União Europeia

A posição do CESE sobre organismos geneticamente modifi cados 
(OGM) na União Europeia, apresentada pelo relator do parecer, Mar-
tin Siecker (Grupo dos Trabalhadores, Países Baixos) foi aprovada 
por maioria na reunião plenária do CESE em janeiro. O atual quadro 
jurídico da UE para os OGM está a ser alterado e, no futuro próximo, o 
CESE pronunciar-se-á com maior frequência sobre a política e a legis-
lação nesta matéria. Para preparar e orientar o debate futuro, o pare-
cer apresenta uma descrição sucinta da situação atual e das questões 

relativas aos OGM, bem como 
da regulamentação da União 
Europeia neste domínio. Estão 
envolvidas várias questões éti-
cas, ecológicas, tecnológicas, 
(socio)económicas, jurídicas e 
políticas, as quais deverão ser 
examinadas à luz do contexto 

societal geral. O parecer visa oferecer um roteiro para um debate 
político equilibrado e pertinente sobre estas questões tão fundamen-
tais. (ail) ●

«Mais Europa» para a política energética

Num parecer de iniciativa recente, o CESE desenvolveu a ideia de 
Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia, de criar uma 
Comunidade Europeia da Energia, a fi m de recuperar o ímpeto per-
dido na criação de um mercado interno da energia na União Europeia.

O documento destaca a importância de se abordar em conjunto 
a produção, o transporte e o consumo de energia e, neste contexto, 
assevera que os Estados-Membros «devem atuar de modo responsá-
vel». O Comité, descontente com determinadas escolhas unilaterais 
em matéria de energia, considera que, num espírito de solidariedade 
e efi ciência, as decisões deveriam ser antes «objeto de concertação à 
escala europeia».

Como primeiro passo para a Comunidade Europeia da Energia, o 
CESE apoiou a ideia de formar blocos energéticos regionais em que 
os países e os operadores possam coordenar as suas decisões mais 
importantes relativas a cabazes energéticos e ao desenvolvimento de 
redes. Tal poderá criar economias de escala vastas e possibilitar uma 
integração gradual de mercados que estão de momento fragmentados, 
provocando assim o alinhamento dos preços.

O Comité concorda com a ideia de Jacques Delors de criar «um 
agrupamento europeu de aquisição de gás», para reforçar o poder de 
negociação dos Estados-Membros e das empresas. Considera que a 
Comissão Europeia deve negociar acordos em matéria de energia com 

países terceiros em nome dos Estados-Membros e poder vetar acordos 
nacionais neste domínio, antes da sua entrada em vigor. (mb)   ●

Emprego juvenil, competências técnicas e 
mobilidade

As consequências da crise económica revelaram que os mercados de 
trabalho padecem de problemas estruturais. Os jovens são os mais 
atingidos: é cada vez mais difícil entrar no mercado laboral. O parecer 
de iniciativa SOC/421 do CESE (relatora: Dorthe Andersen, Grupo dos 
Empregadores, Dinamarca) aponta medidas para facilitar a entrada e 
mobilidade dos jovens no mercado de trabalho. O documento refere, 
nomeadamente, a importância de estreitar a cooperação entre as 
empresas e o setor da educação. O objetivo é melhorar as oportu-
nidades de emprego, dotando os alunos do ensino secundário das 
competências necessárias à inserção no mercado de trabalho. (rdr)
 ●

Ensino e formação profi ssionais são alternativa 
valiosa ao ensino superior

As previsões sobre as necessidades futuras em termos de competên-
cias na União Europeia apontam para um aumento crescente da pro-
cura de mão-de-obra com qualifi cações de nível elevado até 2020. O 
parecer do CESE, de que foi relatora Vladimíra Drbalová (Grupo dos 
Empregadores, República Checa), defende que é chegado o momento 
de os Estados-Membros reformarem os seus sistemas de ensino e 
formação profi ssionais, de forma a poderem constituir uma alterna-
tiva atrativa à educação académica. Só um equilíbrio adequado entre 
os dois tipos de educação pode assegurar o crescimento económico 

e o progresso social. Os parceiros 
sociais devem coadjuvar os gover-
nos na elaboração e aplicação das 
políticas de ensino e formação pro-
fi ssionais a fi m de garantir que a 
formação ministrada responde às 
necessidades do mercado de traba-
lho. (rdr) ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS

Jane Morrice, membro do CESE

Martin Siecker, membro do CESE

Vladimira Drbalová, membro do CESE

a sociedade civil para debaterem ques-
tões prioritárias da política agrícola sob 
o lema deste ano do Fórum «Segurança 
alimentar mediante um crescimento 
sustentável — A agricultura com 
recursos limitados», extremamente 
relevante para a próxima Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável (Rio+20).

Staffan Nilsson participou em 
vários eventos de alto nível e interveio 
no debate do painel de ministros da 
Agricultura do Fórum Mundial sobre 
Alimentação e Agricultura, em 21 de 
janeiro, reiterando a necessidade de 
diálogo com os agricultores e respe-
tivas organizações e de os envolver no 
processo de decisão sobre as reformas 
para uma agricultura mais sustentável.

Da esquerda para a direita: Staff an Nilsson, presidente do CESE, e Ilse Aigner, ministra alemã da Alimentação, da Agricultura e 
da Proteção dos Consumidores

O grupo de contacto CESE-Japão 
visitou este país, em novembro, para 
se inteirar da sua recuperação após 
o terrível terramoto e o tsunami de 
março do ano passado, que deixaram 
atrás de si 20 mil mortos e desapareci-
dos e 350 mil desalojados. Milhares de 
pessoas das zonas afetadas vivem em 
alojamentos provisórios e os trabalhos 
de reconstrução estão agora a começar.

Perante este desastre muitas pes-
soas perguntaram: «Que posso fazer 
para ajudar?» Algumas, como os 
estudantes da Universidade Kwansei 
Gakuin, sentiram que era impossível 
fi car de braços cruzados. Assim, lan-
çaram o projeto Heart on Coin para 
recolher donativos e mensagens de 
todo o mundo e enviá-los para esco-
las e cooperativas de pescadores das 
zonas destruídas. Também encami-
nharam para os dadores as mensagens 
recebidas. Tudo isto está publicado no 
sítio web onde se pode ler uma mensa-
gem de reconforto de um dador turco 
«Nunca percas a esperança. Não estás 
sozinho» ou esta frase de encoraja-
mento da Tailândia «Continua a lutar. 
O futuro chega com o nascer do sol» 

w

Em 10 meses conseguiram angariar 
mais de 30 000 euros.

«Recuperar de uma tal catástrofe 
leva tempo e saber que alguém pensa 
em ti e se preocupa contigo é tão 
importante quanto a ajuda fi nanceira», 
comentou a presidente do grupo de 
contacto, Eve Päärendson (Estónia, 
Grupo dos Empregadores).

As organizações proliferaram a 
seguir ao terramoto. Encontramo-las 
nas ruas, angariando fundos e coorde-
nando os programas de assistência e há 
mais de 2 mil voluntários a trabalhar 
nas zonas sinistradas ajudando as pes-
soas no seu quotidiano.

Não só potenciaram os esforços do 
governo para reconstruir e reabilitar as 
regiões atingidas, mas também conse-
guiram superar algumas das difi culda-
des com que o governo se defrontou.

O Japão tem uma experiência muito 
reduzida no que diz respeito à receção 
e gestão de ajuda externa. Esta falta de 
experiência, associada às dimensões 
da catástrofe, fez com que o governo 
tivesse difi culdade em fornecer rapida-
mente informações fi áveis à população 
em pânico e distribuir efi cazmente a 
avalanche de donativos que afl uía de 
todas as partes do mundo. Em setem-
bro de 2011, cerca de 60% dos donati-
vos ainda não tinham sido entregues 
aos destinatários.

Apesar do trabalho notável dos 
voluntários, continua a haver uma 
clara necessidade de reforçar as orga-

 

Estudantes voluntários de Osaka, participantes no 
projeto «Heart on coin Kizuna», entregando 
os donativos do CESE a crianças, no festival 
Tagajo Fureai
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nizações de voluntários e de reconhe-
cer melhor o seu papel na assistência 
às vítimas.

Dado que a visita decorreu antes do 
Natal, aproveitou-se a oportunidade 
para oferecer às crianças pequenas 
lembranças como calendários, lápis 
de cores e réguas. Como afi rmou Eve 

Päärendson, «o desastre deixou muitas 
crianças órfãs e com muita difi culdade 
em ir à escola e participar em ativida-
des de grupo. Quisemos que sentissem 
que não estão sós e desligassem por 
uns momentos da realidade». (ep/
mb) ●

Concurso de vídeo 2012: O seu voto conta!

Um toque de arte moderna num palácio real dinamarquês

«Os nossos fundamentos económicos são sólidos: a União Europeia só precisa 
de confi ança e segurança», afi rma Joost van Iersel na televisão russa

Por iniciativa de Anna Maria Dar-
manin, vice-presidente do CESE res-
ponsável pela comunicação, o Comité 
começou o ano de 2012 desafi ando 
os jovens de toda a União Europeia a 
participarem num concurso de vídeo. 
O objetivo é levar os jovens a encon-

Desde 18 de janeiro, é possível visitar 
no CESE, no âmbito da Presidência 
dinamarquesa da União Europeia e 
em cooperação com o Instituto Cul-
tural da Dinamarca, uma exposição de 
fotografia intitulada «Uma Residên-
cia Real Moderna» (A Modern Royal 
Household). A exposição exibe o ino-
vador trabalho de restauro artístico 
realizado entre 2004 e 2010 no palácio 

Em 7 de dezembro, Joost van Iersel, 
presidente do Comité de Pilotagem 
para a estratégia «Europa 2020» do 
CESE, participou num debate no pro-
grama Cross Talk moderado por Peter 
Lavelle e transmitido pelo canal Russia 
Today. Os outros dois participantes, 
Ann Pettifor e James Meadway, assu-
miram uma posição extremamente 
eurocética, prevendo uma enorme 
crise política e até o colapso do euro. 
Ambos criticaram amplamente os líde-
res e políticos europeus.

Apesar do ambiente hostil, Joost 
van Iersel conseguiu tornar claro que, 
em comparação com o dólar ou com o 
yen, o euro está estável e a economia 
da União Europeia está a reagir bem, 
dadas as circunstâncias especialmente 
difíceis na Europa e no mundo oci-
dental em geral. No seu entender, os 
problemas em torno do euro serão 
ultrapassados. Infelizmente, não houve 

trarem formas criativas de mostra-
rem, sem máscaras nem bluff s, o que 
a Europa signifi ca para eles.

Pode ver todos os vídeos, apre-
sentados entre 1 de janeiro e 15 de 
fevereiro de 2012, no sítio web do 
CESE: http://www.eesc.europa.eu/
video-challenge. Além disso, de 18 de 
fevereiro a 2 de março ao meio-dia, 
poderá votar na sua produção favo-
rita através do sítio web. Os três 
melhores vídeos receberão prémios 
monetários no valor conjunto de 10 
mil euros na cerimónia de entrega 
dos prémios que terá lugar em 15 de 
março de 2012. 

de Frederico VIII, em Amalienborg, 
Copenhaga.

Como parte do processo de restauro, 
o príncipe Frederik e a princesa Mary 
decidiram permitir que dez artistas 
contemporâneos dinamarqueses reno-
vassem algumas das salas do palácio, 
dando à residência real do século XVIII 
um toque moderno. 

tempo sufi ciente para explicar a posi-
ção do Comité sobre o futuro modelo 
económico da União Europeia com 
base na estratégia «Europa 2020». 

No entanto, o debate deixou bas-
tante claro que as instituições da União 
Europeia precisam tanto de restaurar a 
confi ança como o modelo económico 
da União Europeia. A mensagem é 
clara: há um plano para a Europa para 
os próximos oito anos. No momento 
em que o debate se concentrava dema-
siado nas últimas reuniões do Conselho 
e nos últimos acontecimentos, Joost 
van Iersel assinalou que era importante 
reconhecer o paradigma europeu de 
economia social de mercado, que com-
bina competitividade e inclusão social, 
como um modelo de sucesso.

Para manter a sua resiliência eco-
nómica em tempos difíceis, e face ao 
mundo em mudança, é vital que a 
União Europeia ouça as propostas da 
sociedade civil europeia sobre estraté-
gia a longo e a curto prazo. 

O debate bastante animado foi uma 
boa oportunidade para fazer ouvir as 
opiniões do CESE fora da União Euro-
peia. (asp) ●

Ao participar na votação, tenha 
em mente que 2012 é o Ano Europeu 
do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações e que 
o CESE convidou os participantes a 
terem isto em conta nas suas produ-
ções. Para mais informações sobre o 
Ano Europeu, visite o sítio web: http://
ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=en&catId=971. 

Apoie os jovens criativos e dinâmi-
cos da Europa votando no seu vídeo 
preferido! (mvd) ●

Cada artista procurou diferentes 
fontes de inspiração: alguns tentaram 
refl etir a herança cultural e arquitetó-
nica do palácio, enquanto outros pre-
feriram deixar marcas do movimento 
artístico a que pertencem ou ainda 
transpor para o seu trabalho elemen-
tos da vida dos príncipes. Uma visita 
a esta exposição é a melhor forma de o 
público apreciar esta feliz combinação 
entre o estilo rococó e a arte contem-
porânea.

O CESE teve a honra de receber os 
príncipes nas suas instalações em 26 de 
janeiro. As fotografi as da visita estão 
disponíveis no sítio web do CESE em: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos [em inglês].

A exposição foi inaugurada na pre-
sença do presidente Staff an Nilsson em 
18 de janeiro, e estará aberta ao público 
até 23 de março, de segunda-feira a 
sexta-feira. (mvd) ●

Da esquerda para a direita: princesa herdeira da Dinamarca, príncipe herdeiro da Dinamarca, 
e Staff an Nilsson, presidente do CESE

Joost van Iersel, membro do CESE

Comissões Operárias durante a ditadura

Comisiones Obreras en la Dictadura 
[Comissões Operárias Durante a Dita-
dura] é o título de um livro de Juan 
Moreno, recentemente editado em 
espanhol. O autor é membro do CESE e 
antigo secretário confederal de relações 
internacionais da Confederación Sindi-
cal de Comisiones Obreras (CCOO). 
O livro foi lançado no CESE em 18 
de janeiro, num evento presidido por 
Georges Dassis, presidente do Grupo II.

Em 16 capítulos compactos, narram-
se os acontecimentos ocorridos desde 
as primeiras comissões operárias em 
plena ditadura militar franquista até à 
legalização da Confederação Sindical, 
em abril de 1977.

Esta publicação dá uma visão de 
conjunto do movimento sociopolítico 
denominado Comisiones Obreras, apre-
sentando em pormenor as suas mobili-
zações e os sacrifícios vividos pelos seus 
militantes e dirigentes. O livro termina 
no início da transição quando, morto o 
ditador, a CCOO convocou uma série 
de greves contra o projeto de continui-
dade política e se manteve fi rme contra 
a violência da extrema-direita, conse-
guindo que crimes como a Matança de 
Atocha se voltassem contra os imobi-
listas e contribuíssem para acelerar o 
processo democrático. (ail) ●Brevemente no CESE 

14.° Dia Europeu do Consumidor: novas vias para um consumo sustentável

O Dia Europeu do Consumidor realizar-
se-á este ano pela 14.ª vez, em Cope-
nhaga, em 15 de março, e terá como 
tema o consumo sustentável. 

O consumo sustentável implica 
assegurar as necessidades básicas e 
criar melhor qualidade de vida, tanto 
para as gerações atuais como para as 
futuras. Neste contexto, o comporta-
mento do consumidor contemporâneo, 
bem como a efi ciência energética e as 
alterações climáticas, levantam ques-
tões importantes e exigem que se pro-

curem novas vias para se alcançar um 
consumo sustentável. Os três painéis 
do Dia Europeu do Consumidor abor-
darão estas questões, centrando-se na 
crise atual e no seu impacto sobre as 
nossas necessidades e hábitos de con-
sumo. 

Mais informações sobre este 
evento em http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
european-consumer-day-2012 [em 
inglês]. (mvd) 
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