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As pessoas só aceitam a mudança
quando são confrontadas com a
sua necessidade e só reconhecem
a necessidade quando uma crise
se abate sobre elas.
Jean Monnet
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O mundo nunca perecerá por
falta de maravilhas, mas apenas
por falta de se maravilhar.
G.K. Chesterton

No dia em que o poder do amor
superar o amor pelo poder,
o mundo conhecerá a paz.
Mahatma Gandhi
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Sonhar a Europa de amanhã
Nas palavras do filósofo Aristóteles, «a esperança é o sonho do homem acordado». A Europa foi
construída com base na esperança e deve continuar a reinventar-se nessa premissa.
Durante o meu mandato, farei tudo o que estiver ao meu alcance no sentido de mobilizar a sociedade
civil organizada para que demonstre um firme empenhamento na construção do nosso futuro
sustentável europeu. Não temos tempo a perder, temos de libertar a energia deste sonho comum e
trabalhar para uma União Europeia revigorada.
Sem ter de modo algum a presunção de dar uma resposta exaustiva ao longo dos próximos dois anos
e meio, trabalharei incansavelmente para forjar um espírito de unidade e dinamismo e imprimir um
novo rumo à UE.
Lutarei contra a polarização das nossas sociedades, contra o aumento das tendências populistas e
nacionalistas e contra o retraimento do espaço cívico, que ameaçam os nossos valores democráticos.
A integração europeia progrediu consideravelmente desde os anos 50. Após séculos de conflitos,
guerras e constantes mudanças de fronteiras que levaram a deslocações de populações, o projeto
europeu tornou possível a construção de um mundo de paz, segurança, prosperidade e
solidariedade, embora muito continue ainda por fazer. Nos últimos anos, chegou-se a um consenso
sobre as principais iniciativas conjuntas como, por exemplo, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e
o pacto da UE para a cooperação no domínio da defesa.
Mas não podemos ser complacentes. Uma
grande incerteza paira no horizonte, tanto
na UE como no resto do mundo.

2

A UE está claramente a passar
por cinco transformações
fundamentais:
• Em primeiro lugar, uma transformação económica: a quarta revolução industrial, que suscita
importantes questões éticas e traz desafios e oportunidades económicos, sociais e educativos;
• Em segundo lugar, uma transformação energética e ambiental rumo a uma economia circular e
hipocarbónica, que respeita os recursos limitados do nosso planeta e confere um papel fundamental
aos cidadãos e às comunidades locais.
• Em terceiro lugar, uma profunda transformação social, com um mercado do trabalho e um
Estado-providência em mutação, um papel mais importante para novos intervenientes e a inovação
social e a necessidade imperiosa de reforçar o modelo social europeu para todas as gerações;
• Em quarto lugar, uma transformação democrática e participativa. O retraimento dos espaços
cívicos, os preconceitos introduzidos pela desinformação, as novas formas de antiliberalismo e os
desafios cada vez maiores que se colocam aos valores da UE constituem nitidamente ameaças às
nossas democracias.
• Por último, uma transição geopolítica nas relações internacionais, que pode ser resumida na
mudança rápida de uma concorrência cooperativa para um confronto disruptivo, do comércio para
a segurança e de tensões crescentes para verdadeiras guerras nas fronteiras da UE.
Não obstante estas enormes mudanças, não devemos ser meros espetadores, mas sim atores destas
transformações.
Temos de nos empenhar e criar uma nova narrativa positiva para a Europa e redinamizar a participação
cívica para alcançar um futuro europeu sustentável.
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Norteados pelo humanismo,
pela ciência e pelo progresso
Como disse o filósofo Immanuel Kant no século XVIII, temos de «ousar compreender».
No século XXI, temos de voltar a «ousar compreender». Temos de nos nortear pela razão, pelo humanismo, pela ciência e pelo progresso e não pelo preconceito, pelo medo, pela desconfiança ou pelo ódio.
Esta lógica não nega a emoção. A esperança, o amor, a frustração, o medo, a alegria são emoções que
nos unem. As emoções são a própria essência do que significa estar «vivo». Ignorá-las significa ignorar
não só a nossa humanidade mas também a necessidade de estarmos unidos e... de sonhar.
Cada vez mais estou convicto de que a Europa de hoje necessita de um novo «Renascimento».
O Renascimento foi uma grande e poderosa revolução humanística, que restabeleceu a verdadeira dimensão da cultura na sua relação concreta com a ciência, a arte
de governar e a organização da vida económica e social e deu início à transformação da Europa moderna.
O humanismo emergiu como reação aos ensinamentos rígidos e restritivos da escolástica medieval, que promovia o ensino de uma pequena parte da população,
preparando alguns privilegiados para se tornarem médicos, advogados ou teólogos.
O movimento humanista surgiu como uma via alternativa de educação e participação cívica. Sublinhou
as vantagens da criação de uma cidadania com capacidade para comunicar com inteligência e participar na vida cívica, a fim de promover uma humanidade melhor.
Em 2019, o mundo prestará homenagem a Leonardo da Vinci, 500 anos após a sua morte. A sua vida
e obra refletem os ideais humanistas populares que estiveram na origem da era do Renascimento. Em
muitos aspetos, Leonardo da Vinci reflete as componentes fundamentais do Renascimento, pois os seus
interesses abarcam a arte, a arquitetura, a música, a ciência, a matemática, a anatomia, a geologia e a
botânica.
Um dos desenhos famosos de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano, ilustra o seu interesse cruzado
por arte e ciência.
Homo faber ipsius fortunae – o Homem é o arquiteto do seu próprio destino. Hoje, precisamos de um
processo semelhante.
O CESE representa as mil declinações desta Europa do fazer. Vamos trabalhar com afinco para mobilizar
esta força e sermos – em conjunto – os arquitetos deste novo Renascimento: a «rEUnaissance».
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Três prioridades para uma
agenda unificadora capaz de dar
à Europa de amanhã e aos nossos
jovens uma oportunidade real
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Desenvolvimento
sustentável
Para dar a este processo de «rEUnaissance» [«rUEnascimento»] uma
oportunidade real temos de acompanhar o ritmo das reformas para a
transição da União Europeia para um desenvolvimento sustentável.
Um desenvolvimento sustentável poderá dar as respostas
necessárias às cinco transformações atrás referidas.
A Europa tem de ser sustentável, sob pena de deixar de
existir. A Agenda 2030 é uma estratégia abrangente e
vantajosa para todos: empregadores, trabalhadores e
planeta. É um verdadeiro projeto político favorável ao crescimento económico e à competitividade, à justiça social e à
luta contra as alterações climáticas e, obviamente, ao desenvolvimento sustentável.
O CESE já emitiu vários pareceres a este respeito, nos quais
apresentou ideias inovadoras. Agora, é preciso pô-las em
prática: a Agenda 2030 representa enormes oportunidades de investimento, na ordem de milhares de milhões de
dólares, mas, pese embora uma dinâmica cada vez mais
favorável ao investimento no desenvolvimento sustentável,
continua a existir um défice de financiamento significativo.
Nós, no CESE, estamos na vanguarda desta estratégia e colaboramos muito estreitamente com a Comissão Europeia. No
que diz respeito à economia circular, não há dúvidas quanto
ao saber-fazer e ao empenhamento do CESE.
Não devemos, ao responder às necessidades do presente,
comprometer a capacidade das gerações futuras darem
resposta às suas próprias necessidades, nem podemos negligenciar a necessidade de respeitar o planeta e de garantir
que ninguém fica para trás.

Uma coisa é certa: esta transformação só pode ser alcançada através de iniciativas da base para o topo lançadas pelos
órgãos de poder local e regional e no âmbito das quais a
sociedade civil e os cidadãos desempenhem um papel fundamental.
Cabe às empresas um papel central nesta agenda de mudança. Mas sem uma participação ativa dos nossos sindicatos e de todas as outras organizações da sociedade civil não
poderemos responder ao problema das desigualdades, nem
realizar aquilo que considero ser o novo contrato social e
económico para o século XXI!
Ações estratégicas:
• Popularizar o desenvolvimento sustentável: assegurar
que a sociedade civil tem noção da urgência de aplicar a
Agenda 2030
• Lutar pela integração do desenvolvimento sustentável
em todos os domínios de intervenção
• Tornar o CESE um ponto focal de informação e de ação em
prol do desenvolvimento sustentável na UE
• Divulgar as abordagens inovadoras do CESE que complementam os indicadores quantitativos determinados pela
Comissão Europeia com indicadores qualitativos estabelecidos pela sociedade civil
• Manter o desenvolvimento sustentável no topo da agenda política durante a campanha para as eleições europeias e no próximo ciclo legislativo.

É chegado o momento de repensar os nossos modelos de
crescimento e de conciliar a prosperidade económica com
a sustentabilidade ambiental, a inclusão e coesão sociais, a
qualidade do emprego e a participação democrática. A UE
deve manter a sua dinâmica e abraçar a mudança.

O U S A R C R I A R U M A E U R O PA S U S T E N TÁV E L
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Paz
Numa altura em que se comemora o 100.º aniversário do fim da Primeira
Guerra Mundial, não devemos tomar a paz como um dado adquirido.
A reconciliação e a paz são as mais importantes realizações
da União Europeia. Ao interligarmos as nossas economias
e as pessoas e ao aperfeiçoarmos a arte do compromisso,
criámos o sistema mais fiável para a sustentabilidade da paz
no mundo.
Mas a ameaça de um conflito mundial cresce à luz das recentes mudanças geopolíticas.
Pela primeira vez desde a sua criação, a UE depara-se com o
«divórcio» de um dos seus Estados-Membros (Brexit) e com
o aumento das tensões nos países vizinhos, nomeadamente
nos Balcãs, no sul do Mediterrâneo e nas fronteiras orientais.
A nível interno, alguns Estados-Membros violam os direitos fundamentais e estão a pôr em causa os valores de
liberdade, solidariedade, democracia e Estado de direito. Estamos consternados com o recrudescimento do antissemitismo, do racismo, do terrorismo e do protecionismo. O
facto de estes grupos violarem os direitos da sociedade civil,
para se reunirem e se organizarem, deixou de ser politicamente incorreto.

Temos de reforçar uma União de Valores: a democracia,
o Estado de direito, os direitos fundamentais, a dignidade humana e a liberdade não são negociáveis.
Preocupante é que o mundo e a Europa não estão preparados. Mas sem paz e tolerância não há crescimento, nem
emprego digno, nem coesão. Sem paz não há uma Europa
sustentável.
Ações estratégicas:
• Contribuir para o lançamento de iniciativas em África e nos
nossos países vizinhos do Mediterrâneo para consolidar
a democracia, reatar e estabilizar os processos de paz e
apoiar a sociedade civil nos países que se debatem para
fazer face aos fluxos migratórios.
• Reforçar as forças que pretendem a reconciliação nos
Balcãs Ocidentais.
• Defender e promover o acervo da UE no domínio dos
acordos comerciais e da abertura dos mercados, com base
em regras multilaterais acordadas, que continuam a ser a
principal fonte de progresso e de relações pacíficas.

Como os nossos valores fundamentais estão a ser postos em
causa, temos de cerrar fileiras para preservar as nossas sociedades abertas, porque são elas que definem aquilo que
somos hoje e o que queremos ser amanhã.
Devemos dar provas de que somos capazes de resistir à
terrível tentação dos «soberanistas» que nos assaltam com
respostas perigosas e simplistas a questões fundamentais
colocadas pelos nossos concidadãos, trabalhadores, empresas e comunidades.
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Cultura
A minha terceira prioridade é reforçar o papel da cultura no discurso político
europeu.
A Europa é um lugar de extraordinária riqueza cultural e vitalidade artística, com um património cultural imensurável e
uma enorme diversidade linguística e cultural. No entanto,
surpreendentemente, até agora a cultura esteve ausente do
discurso político dominante.

Através das artes podemos abrandar o ritmo frenético das
nossas vidas e desligar das nossas obrigações diárias, o que
nos permite interagir livremente e perceber que o significado nas nossas vidas não se esgota na necessidade de sobrevivência.

Muitos dos desafios que hoje enfrentamos – nomeadamente as alterações ambientais provocadas pela atividade
humana, as tensões sociais que se verificam nas nossas comunidades locais mas também ao nível das relações internacionais, e a incapacidade que temos em adaptar os nossos
sistemas políticos, de forma ética e proativa, às alterações
cada vez mais rápidas resultantes da revolução digital internacional – só podem ser resolvidos de forma construtiva se
decidirmos trabalhar sem perder de vista a cultura.

O advento das novas revoluções tecnológicas fez-nos perceber a imperiosidade de colocar as pessoas no centro do
processo de decisão política e, por conseguinte, das nossas
sociedades. O crescimento económico não é suficiente. O
elo que falta, o catalisador desta mudança, é a cultura.

É sabido que a cultura, as artes e as indústrias criativas constituem um enorme valor económico. Atualmente, representam 4,2% do PIB europeu e oferecem emprego a 8,4 milhões
de pessoas em toda a Europa. O constante desenvolvimento
deste setor é, sem dúvida, uma forma de assegurar um crescimento económico sustentável para a UE. O investimento
em infraestruturas culturais tem um impressionante impacto positivo em domínios com elas relacionadas, impulsionando também o crescimento em setores adjacentes.

É a cultura que define a forma como interagimos, comunicamos, acreditamos e sonhamos o nosso presente e o
nosso futuro. O enorme potencial da cultura para se tornar uma força unificadora e mobilizadora da Europa e
impulsionar a criação de uma nova narrativa europeia
continua por explorar.
Ações estratégicas:
• Promover a cultura como 4.º pilar do desenvolvimento
sustentável
• Evidenciar o potencial da cultura como motor de crescimento, emprego digno e riqueza nos municípios e territórios da Europa

Os peritos apontam para uma relação positiva entre cultura
e práticas culturais e democracia, que permite uma mudança de perspetiva, uma participação ativa e o desenvolvimento de competências de capacitação.

• Assegurar que a cultura é entendida como um instrumento crucial para a criação de uma narrativa positiva para a
Europa

Muitas vezes, os movimentos isolacionistas e nacionalistas
fazem uso abusivo dos conceitos de cultura e identidade,
utilizando-os em sentido estrito e estático e tirando partido
do seu potencial emotivo.

• Destacar o valor da utilização da cultura enquanto instrumento de poder brando nas relações externas da UE

• Fazer da cultura uma ferramenta para promover sociedades inclusivas e tolerantes

Temos de garantir que estas tendências antidemocráticas
não ganham terreno. A cultura é o que faz de nós seres
humanos: forja a nossa compreensão de continuidade com
as civilizações que nos precederam e com o nosso património cultural e, como tal, reforça o nosso sentido de pertença.
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O papel do CESE nesta
«rEUnaissance» positiva
A centralização do poder no executivo, a politização do poder judicial, os ataques à independência dos
meios de comunicação social e a falta de confiança nos partidos políticos tradicionais são apenas alguns
dos sintomas da crise de democracia que se está a alastrar.
Não é um eufemismo afirmar que a democracia europeia enfrenta agora o seu maior retrocesso desde a
década de 30 do século XX e que os modelos tradicionais de participação parecem não estar a conseguir
lidar adequadamente com a aceleração da mudança.
As organizações da sociedade civil, tradicionalmente consideradas a espinha dorsal da democracia
participativa, estão também a mudar e precisam de procurar formas inovadoras de aperfeiçoar o
diálogo civil para assegurar que reflete melhor as condições do século XXI. Este aspeto é essencial se
desejarem continuar a influenciar de forma significativa os processos de decisão, tanto a nível nacional
como europeu.
O nosso Comité celebrou recentemente o seu 60.º aniversário. As
nossas realizações, ao longo dos últimos 60 anos, são os pilares
em que assenta o futuro de um CESE forte e, portanto, de uma
UE forte.
Não podemos dormir à sombra dos louros alcançados. Só
podemos ser fiéis a nós próprios se dermos o nosso melhor para
cumprir o dever que herdámos dos nossos fundadores: sermos a
voz da sociedade civil organizada e apoiarmos as instituições da
UE no seu importante trabalho de criar uma Europa sustentável.
Se todos cooperarem e permanecerem fortes e unidos – os
grupos, as secções e a administração do CESE – seremos capazes
de cumprir as nossas responsabilidades.
Temos de melhorar os nossos canais de comunicação e reforçar a «competição», no sentido original do
termo – petere cum –, para nos focarmos mais na realização de ações estratégicas, adaptando sempre
os nossos métodos e instrumentos para esse fim.
As nossas ações têm de ser decisivas e visionárias. Que o espírito de 58 nos sirva de inspiração para
criarmos uma nova narrativa de esperança. Vamos levar por diante, juntos, um segundo renascimento
europeu, uma vez mais com a confiança de que somos os verdadeiros protagonistas do nosso presente
e futuro.
Temos a oportunidade de dar um novo impulso à participação da sociedade civil europeia. Vamos
a isso!
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Em tempos, alguém disse que «a lógica leva-nos de A a B, mas a imaginação leva nos
a todo o lado. Só a imaginação tem o poder de dar o salto de paradigma necessário
para projetar o futuro».
Pela Europa de amanhã, temos de ter coragem e ousar imaginar um mundo novo
para as novas gerações, dando-lhes voz ativa.
Não há tempo a perder, já que tantas derrotas ao longo da História se podem
resumir em duas palavras: tarde demais.
Temos de ter a ambição de antepor as oportunidades e os objetivos aos
problemas.
Temos de ter criatividade e determinação para transformar aquilo que é uma
visão numa narrativa europeia positiva. Uma narrativa profundamente humana,
que celebre a brandura, a ecologia humana e a lembrança de uma palavra esquecida
da Revolução Francesa: fraternidade.
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Sonho com uma Europa que deixa para
trás divisões e confrontações inúteis e
tem a coragem de aproveitar a enorme
riqueza da sua diversidade, criando mais
unidade, mais inclusão, um crescimento
sustentável e uma verdadeira abertura
ao resto do mundo.
Luca Jahier
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