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PT 

 
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E SOCIAL    

 
Comité Económico e Social Europeu  

 
 

SÉTIMA REUNIÃO DA  
MESA-REDONDA DA SOCIEDADE CIVIL UE–BRASIL 

 
Bruxelas, 22 e 23 de janeiro de 2013 

 
Declaração final 

 
 

A Mesa-Redonda da Sociedade Civil UE-Brasil é um órgão permanente de diálogo e cooperação 
entre as sociedades civis de ambas as partes, representadas pelo Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Brasil (CDES) e pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE). 
Contribui para reforçar as relações entre o Brasil e a União Europeia no âmbito da Parceria 
Estratégica UE-Brasil, instituída em 2007. 
 
A Mesa-Redonda realizou a sua sétima reunião em Bruxelas, em 22 e 23 de janeiro de 2013, na qual 
teve lugar uma troca de pontos de vista sobre a situação política, económica e social da UE e do 
Brasil. No seguimento do compromisso assumido na reunião anterior, procedeu-se a uma avaliação 
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Foi também 
abordada a questão da mobilidade económica e social e, num debate preliminar, a mobilidade do 
conhecimento. 
 
Em relação à atual situação política, económica e social na UE e no Brasil, 
 
a Mesa-Redonda 
 
1. está apreensiva com as consequências económicas e sociais da crise mundial e exorta as 

autoridades políticas da UE e do Brasil a tomarem todas as medidas possíveis para evitar um 
maior agravamento da crise, que teria efeitos económicos, sociais e humanos ainda mais 
nefastos; 

 
2. continua preocupada com a situação económica na UE e as respetivas consequências sociais e 

assinala que as medidas adotadas recentemente pela UE contribuíram para melhorar a 
estabilidade financeira; recorda, no entanto, que os problemas da economia real, especialmente 
o desemprego entre os jovens e as mulheres, continuam sem solução; 

 
3. expressa a sua inquietação quanto aos possíveis efeitos que uma crise persistente na Europa 

poderia ter no comércio e na economia mundiais e, concretamente, no Brasil; 
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4. salienta a necessidade de a UE promover a retoma económica através do reforço da união 
económica, incluindo uma união financeira e bancária, do relançamento do mercado único e 
do fomento da inovação e do crescimento sustentável, especialmente através de um maior 
equilíbrio entre o rigor das finanças públicas e o incentivo ao crescimento económico; 

 
5. congratula-se com a estabilidade da economia brasileira, apesar da crise mundial, e com as 

políticas sociais aplicadas nos últimos anos, que permitiram ao país melhorar o seu 
desempenho no que toca aos níveis de emprego e de renda, tirando milhões de pessoas da 
pobreza; 

 
6. encoraja o Governo brasileiro a prosseguir esforços para reduzir os níveis de desigualdade, 

que continuam muito elevados; tem esperança de que, no futuro, seja possível evitar os 
resultados económicos pouco satisfatórios de 2012 em termos de crescimento do PIB e que, a 
fim de superar esses resultados, sejam reforçadas as medidas para estimular o investimento e 
aumentar as trocas comerciais. 

 
Avaliação do trabalho realizado em conjunto para a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável «Rio+20» e perspetivas 
 
A Mesa-Redonda 
 
7. considera que os resultados da Conferência Rio+20, apresentados no documento final – «O 

Futuro que Queremos» – são menos ambiciosos do que seria desejável, especialmente na 
medida em que não levam suficientemente em conta o caráter urgente da situação de crise que 
se vive no nosso planeta nem a necessidade de mudar de paradigma;  

 
8. não obstante, acolhe favoravelmente os acordos que se firmaram a respeito de certos aspetos 

importantes, como o acordo mundial sobre uma «economia verde» como instrumento 
essencial para o desenvolvimento sustentável, incluindo a sua dimensão social, bem como o 
acordo sobre um processo destinado a realizar objetivos mundiais de desenvolvimento 
sustentável, em estreita coordenação com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio;  

 
9. congratula-se também com a criação de um fórum político de alto nível sobre 

desenvolvimento sustentável, com a abertura do Conselho de Administração do PNUA a todos 
os países, com a adoção do programa-quadro de dez anos sobre o consumo e a produção 
sustentáveis e com o programa destinado a desenvolver indicadores para além do PIB; 

 
10. apela ao envolvimento efetivo e à participação direta da sociedade civil no processo de 

seguimento da Conferência Rio+20 e na sua aplicação; neste contexto, manifesta-se 
apreensivo quanto ao processo de seguimento em curso nas Nações Unidas e insta os governos 
a garantirem a participação da sociedade civil a todos os níveis; 
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11. considera que o processo para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável deve 
integrar-se no debate mais amplo sobre a consecução, até 2015, dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio e sobre a estratégia para o desenvolvimento após 2015; 

 
12. compromete-se a contribuir ativamente para: 1) a criação de novos indicadores de 

desenvolvimento que vão além do PIB e incluam a dimensão social e ambiental, e 2) a 
definição de objetivos de desenvolvimento sustentável, promovendo, para isso, o diálogo com 
a sociedade civil sobre estas questões, tal como fez antes da Conferência Rio+20; está também 
decidida a continuar a acompanhar o processo na próxima Mesa-Redonda. 

 
Em relação à mobilidade entre a UE e o Brasil do ponto de vista económico e social, 
 
a Mesa-Redonda 
 
13. congratula-se com a existência de um fluxo migratório contínuo da UE para o Brasil e 

vice-versa, que não só é positivo pelo intercâmbio de pessoas que proporciona, mas também 
por ser um fator benéfico para o desenvolvimento económico e social; 

 
14. propõe-se analisar e sugerir aperfeiçoamentos para as políticas migratórias e legislações, 

visando carências e possibilidades dos diferentes setores, de forma a favorecer o fluxo 
migratório UE-Brasil; 

 
15. acolhe favoravelmente e apoia a recente proposta da Comissão Europeia sobre a dimensão 

externa da coordenação dos regimes de proteção social, que abre novas perspetivas para a 
coordenação internacional das disposições da UE em matéria de proteção social e que pode 
beneficiar também, entre outros, os trabalhadores migrantes e as filiais de empresas da UE e 
do Brasil;  

 
16. entende que um acordo entre a UE e o Brasil sobre a proteção social poderia, se devidamente 

aplicado, contribuir para evitar a discriminação dos trabalhadores brasileiros na UE no que diz 
respeito aos seus direitos à proteção social, bem como beneficiar a mobilidade das empresas; 

 
17. apoia também a proposta da Comissão de celebrar um acordo plenamente bilateral entre a UE 

e a América Latina em matéria de proteção social, inspirado na Convenção Ibero-Americana 
de Segurança Social já existente; 

 
18. assinala que o turismo no Brasil aumentará, muito provavelmente, nos próximos anos, não só 

como consequência do aumento da classe média brasileira mas também devido aos eventos 
desportivos internacionais que terão lugar nesse país em 2014 e 2016; assim, salienta a 
importância destes acontecimentos no que toca a facilitar os contactos entre os cidadãos da UE 
e do Brasil; 

 
19. apoia a iniciativa «50 000 turistas» da Comissão, que conta com a participação do Brasil e que 

se destina a promover o turismo entre os dois espaços fora das épocas altas, já que esta 
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iniciativa poderá ser benéfica para as empresas e para a conservação de postos de trabalho no 
setor do turismo; 

 
20. acolhe favoravelmente os avanços alcançados no diálogo UE-Brasil sobre os transportes 

aéreos, esperando que este processo facilite em grande medida a mobilidade entre as duas 
partes e beneficie os passageiros e as companhias aéreas; espera que estes acordos se traduzam 
por um aumento da segurança dos passageiros e por uma redução dos preços do transporte 
aéreo e que tudo se realize tendo em conta as consequências para o ambiente;  

 
21. acolhe favoravelmente o acordo de novembro de 2010 sobre a isenção de vistos para estadias 

de curta duração e solicita um reforço da cooperação em questões consulares, incluindo o 
direito à proteção consular; 

 
22. sublinha a importância de reforçar os laços económicos entre o Brasil e a UE, tanto a nível 

multilateral como a nível da UE e do Mercosul ou a nível bilateral, para enfrentar o atual 
contexto económico internacional e o aumento das barreiras ao comércio, promovendo o 
emprego e o crescimento inclusivo; 

 
23. a nível multilateral, apela à UE e ao Brasil para que se esforcem por melhorar a sua 

cooperação na OMC, com vista a concluir satisfatoriamente a Agenda de Desenvolvimento de 
Doha, e assinala a importância de conduzir um diálogo permanente, já que este é uma forma 
comprovadamente eficaz de resolver divergências de natureza comercial; 

 
24. a nível birregional, considera que um acordo de associação UE-Mercosul geraria 

oportunidades e benefícios de toda a espécie para ambas as partes; salienta também a 
necessidade de integrar no acordo um capítulo sobre desenvolvimento sustentável, bem como 
mecanismos que assegurem a participação da sociedade civil; 

 
25. a nível bilateral, insta as autoridades da UE e do Brasil a melhorarem e a reforçarem os seus 

diálogos setoriais, especialmente nos domínios da energia, educação, ciências e tecnologia e 
meio ambiente; 

 
26. lamenta a reduzida participação da sociedade civil nestes diálogos, com exceção do diálogo 

sobre os direitos humanos, e insiste no contributo importante que tanto o CDES como o CESE 
podem dar a alguns destes processos, à semelhança do que já ocorreu anteriormente; 

 
27. apela a que a UE e o Brasil façam um esforço especial para promover o desenvolvimento e a 

internacionalização das pequenas e médias empresas e cooperativas, através de novas formas 
de prestação de assistência, crédito e de formação; 

 
28. entende que a UE e o Brasil devem procurar reforçar a sua cooperação em domínios como as 

normas sanitárias e fitossanitárias, a energia, a agroindústria e os transportes aéreos, devendo 
igualmente definir prioridades conjuntas em três domínios, a saber: desenvolvimento 
sustentável, presença internacional das PME e inovação tecnológica; 



- 5 - 

CES817-2013_00_00_TRA_DECL  EN/ES/PT-NB/CPr/AP/IVr/CPr/gc  

29. propõe-se voltar a examinar a questão das medidas de defesa económica e comercial tomadas 
pelo Brasil e pela União Europeia de modo a aprofundar a compreensão mútua; 

 
30. considera que o aumento da circulação de pessoas, bens e capitais, juntamente com a 

melhoria das tecnologias da informação e comunicação e das infraestruturas, deve contribuir 
para um modelo de desenvolvimento sustentável, que enriqueça a diversidade e tire dela 
benefícios, promova a igualdade a nível mundial e reconheça os limites do planeta em termos 
de produção e consumo humanos; 

 
31. recomenda que a UE e o Brasil se empenhem em fazer avançar o processo de 

aperfeiçoamento da governança mundial política, financeira, comercial e ambiental. 
 

A presente declaração final será apresentada às autoridades políticas do Brasil e da UE e transmitida à 
próxima Cimeira UE-Brasil. 
 
A Mesa-Redonda decidiu realizar a sua próxima reunião no segundo semestre de 2013 no Brasil. 
 
Os principais temas inscritos na ordem do dia serão a mobilidade dos conhecimentos, a definição de 
indicadores de desenvolvimento para além do PIB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 

 
_____________ 


