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Recompensar a excelência em 
iniciativas da sociedade civil

Inovar para uma Europa sustentável!



O CESE recompensa os inovadores  
na sociedade civil da Europa      

Nos últimos anos, o Comité 
Económico e Social Euro-
peu trabalhou com afinco 
para preparar a contribuição 
da sociedade civil europeia 
jun to da Cimeira da Terra 
Rio+20, que teve lugar em 
junho de 2012. Contudo, 
o trabalho não se deu por 

terminado com a conclusão da conferência. Quisemos 
saber como as organizações da sociedade civil europeias 
estão a enfrentar os desafios apresentados no Rio. Os 
governos podem ser os decisores no que toca às políti-
cas, mas são os atores da sociedade civil – as empresas, 
os trabalhadores, os consumidores e os empresários, 
entre muito outros – as peças-chave que garantem a 
mudança no terreno. Para o Prémio CESE para a Socie-
dade Civil deste ano procurámos atrair nomeações que 
abrangessem uma grande variedade de inovações – não 
só ambientais, mas também sociais, tecnológicas, cientí-
ficas ou com impacto no local de trabalho, nos métodos 
de produção ou nos estilos de vida.

Apercebemo-nos de que as organizações da sociedade 
civil estão a iniciar e a executar projetos para promover 
o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis na 
Europa – geralmente definido como o «desenvolvi-
mento que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas próprias necessidades». Poderão 
ser a uma escala europeia alargada ou mais centradas 
nas necessidades ou objetivos locais. Estes esforços 
têm origem nos cidadãos da UE que querem participar 
na melhoria do seu ambiente e contribuir para uma 
sociedade europeia mais sustentável. São cruciais para 
que a UE cumpra o seu objetivo premente de melhorar 
o bem-estar social e criar emprego de qualidade numa 
economia mais ecológica.

O objetivo do Prémio CESE para a Sociedade Civil 
é  oferecer o reconhecimento que os melhores proje-
tos da sociedade civil em toda a Europa bem mere-
cem, «recompensando a excelência em iniciativas da 
 sociedade civil».

Quando assumi a presidência do CESE, em 2010, fiz 
da «sustentabilidade e do crescimento» uma das três 
prioridades do meu programa de trabalho para os pró-
ximos dois anos e meio. O prémio deste ano faz parte 
da cadeia das iniciativas do CESE concebidas para sensi-
bilizar e fomentar a sustentabilidade entre os parceiros 
sociais e a sociedade civil em geral.

Este ano, lançámos um desafio difícil para os candida-
tos. Procurámos iniciativas originais que promovam 
especificamente estilos de vida sustentáveis ou que 
gerem empregos ecológicos na Europa. Apesar deste 
requisito muito exigente, recebemos 23 nomeações, 
muitas de nível elevado. Muitos poderão pensar que 
criar uma economia ecológica e fazer a transição para 
uma produção e consumo mais sustentáveis é de única 
e exclusiva responsabilidade das empresas. Os nossos 
nomeados mostram que as organizações da sociedade 
civil podem também contribuir de forma importante, em 
particular no contexto das parcerias. Os cidadãos devem 
envolver-se para que os projetos sejam sustentáveis, e 
os seus esforços no sentido de contribuir para alterar o 
 comportamento do público em geral são fundamentais.

Estou muito orgulhoso dos nossos vencedores do Pré-
mio CESE para a Sociedade Civil de 2012. Fiquei impressio-
nado com a criatividade e o caráter singular dos três pro-
jetos vencedores, assim como pelo debate em torno da 
inovação social que estimula todas as suas ações. Todos 
têm um aspeto educativo: formar pessoas e comunida-
des a estarem mais próximas das questões que podem 
melhorar a sua vida diária, como a redução do uso de 
energia, ajudar as pessoas a serem economicamente ati-
vas ou a compreenderem que uma alimentação saudável 
é melhor para o seu bem-estar.

O ano de 2013 será o Ano Europeu dos Cidadãos, 
e o CESE, no seu papel de representante da sociedade 
civil a nível da UE, será o palco principal. Estas inovações 
vencedoras mostram como os cidadãos estão a construir 
uma Europa sustentável. 

Staffan Nilsson,  
presidente do Comité Económico e Social Europeu



Vencedores do Prémio CESE  
para a Sociedade Civil 2012

1.º prémio: Rede de Transição (Reino Unido/Europa) – Projeto REconomia

«Este prémio é um reconhecimento fantástico do tra-
balho de muitas pessoas em centenas de comunidades 
na Europa que estão a envolver a sua sociedade civil local 
no desenvolvimento de meios de subsistência e mer-
cados futuros com baixas emissões de carbono, que 
promovem o bem-estar em toda a comunidade», disse 
Nicola Hillary, diretora do Financiamento de Transição.

A procura pelas pessoas locais de aconselhamento sobre 
como tornarem os seus bairros mais sustentáveis a nível 
ambiental resultou no lançamento da Rede de Transição 
há cinco anos. Desde então, cresceu de 100 para mais 
de 1 000 grupos locais em 23 países europeus e em todo 
o mundo. «Essencialmente é uma ascendente – caso 
contrário não se poderia ter difundido tão rapidamente.»

Em janeiro de 2011, a iniciativa Transição lançou o projeto 
REconomia, para ajudar comunidades a criarem novas 
empresas sociais ecológicas e a adaptarem as empresas 
existentes a práticas amigas do ambiente. A partir des-
tes três projetos-piloto no Reino Unido, o interesse está 
agora a crescer noutros países. «Se não se tiver uma visão 
de como é uma economia local sustentável, não é possí-
vel trabalhar na construção da mesma», explicou Nicola 
Hillary. Metade do valor do prémio destinar-se-á a apoiar 
o projeto REconomia, e o restante a manter as iniciativas 
Transição na Europa. 

«O aspeto europeu é muito importante. É fantástico 
saber-se que não se está sozinho e que se pode obter 
inspiração de outros locais», concluiu.

«Estão a surgir comunidades em todos os lugares 
e a responder aos desafios atuais com grande enge-
nhosidade e criatividade», acrescentou Rob Hopkins, 
cofundador da iniciativa Transição. «Estão a ser criadas 
novas empresas sociais, muitas vezes baseadas em tor-
nar a comunidade mais flexível e as empresas de baixa 
emissão de carbono, e a respeitar os limites naturais 
e a localização.»

Para mais informações, consulte:  
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.reconomyproject.org/

2.º prémio: Associação CAIS (Portugal) – Inclusão social e empreendedorismo 

Encontrar emprego nos países da UE afetados pela 
crise é particularmente difícil para as pessoas vulnerá-
veis e marginalizadas. A Associação CAIS, sediada em 
Lisboa e no Porto, Portugal, recebeu o segundo prémio 
por cinco projetos para ajudar pessoas a tornarem-se 
 independentes de forma sustentável.

«Estamos muito orgulhosos e entusiasmados com 
este prémio», disse Henrique Pinto, diretor executivo. 
«O reconhecimento europeu daquilo que conseguimos 

alcançar, muitas vezes com escassos recursos, é sem 
dúvida um estímulo muito importante à nossa forma 
de pensar e funcionar.» O valor monetário do prémio 
ajudará a desenvolver novas oportunidades de trabalho 
e a expandir os projetos existentes.

A CAIS começou há 18 anos, com o lançamento de 
uma revista mensal que os sem-abrigo e os desem-
pregados vendem nas ruas para conseguirem obter 
o dinheiro de que necessitam para viver. Desde então, 



tem vindo a desenvolver outras iniciativas amigas do 
ambiente. A oficina de reciclagem no Porto trans-
forma os resíduos industriais em artigos úteis. Uma 
profissão tradicional está a ganhar uma nova vida 
através do projeto de engraxadores de sapatos, e a 
lavagem de carros «a seco» mostra como poupar os 
valiosos recursos hídricos.

Em setembro, a CAIS deu início ao plano inovador 
Buy@Work. Direcionado para os escritórios de grandes 
empresas, como a Merck em Lisboa, presta pequenos 
serviços que os funcionários não têm tempo para fazer: 
desde ir à lavandaria até fazer compras.

«A ideia é alargar isto a outras empresas – há um poten-
cial enorme», disse Henrique Pinto. «A solidariedade não 
se limita à caridade. A melhor solidariedade é a criação 
de soluções reais sustentáveis que incluam a formação 
e o trabalho. É através do trabalho que as pessoas podem 
recuperar a dignidade que merecem.»

«Apesar de sermos uma organização pequena, somos 
bastante importantes», explicou. «Uma vez que não exis-
tem muitos empregos de momento, estamos a tentar 
inventar os nossos próprios empregos. A nossa prioridade 
é ajudar as pessoas a serem independentes.»

Para mais informações, consulte:  
http://www.cais.pt/

3.º prémio: Livstycket (Suécia) – inovação e integração social

Localizada em Tensta, um subúrbio de Estocolmo, na 
Suécia, a Livstycket permite que as pessoas das comuni-
dades imigrantes sejam integradas na sociedade sueca.

A associação, com 500 elementos, gere projetos educa-
tivos e de formação especialmente direcionados para as 
mulheres, ensinando-as a ler e a escrever e ajudando-as 

a melhorar os seus conhecimentos da língua sueca 
e a tornarem-se economicamente ativas. 

«Estamos muito gratos pelo prémio que recebe-
mos», disse Birgitta Notlöf, fundadora da organização. 
«É importante estarmos conscientes dos problemas 
que muitas mulheres têm com a iliteracia.» Estima-se 
que a maioria dos 920 milhões de pessoas analfabetas 
do mundo sejam mulheres. 

«O nosso princípio orientador tem sido sempre 
que a mudança é possível», explica Birgitta Notlöf, 
que criou a Livstycket em 1992. O projeto «Bebemos 
chá e aprendemos a letra A» ensinou 16 mulhe-
res  analfabetas a ler e a escrever no espaço de 
um ano e meio. Vivem na Suécia há 35 anos, mas 
somente uma delas tinha frequentado a escola no 
seu país natal. Sem alfabetização, diz a organização, 
é impossível para as pessoas participarem numa 
sociedade democrática. As mulheres são cruciais 
para a mudança sustentável porque, por seu lado, 
ajudam a educar e a integrar os seus filhos. «Quere-
mos que as mulheres estejam con scientes de que 
possuem a capacidade de se desenvolverem, de se 



educarem e de melhorarem as suas vidas. A oportu-
nidade de aprender a ler e a escrever deve ser um 
direito humano.» 

A partir do projeto, a Livstycket produziu um manual 
de ensino em alfabetização que vai já na sua segunda 
edição. Lançou também parcerias internacionais, edu-
cativas e de apoio a mulheres na Turquia e no Uganda. 
Contudo, a organização depara-se com falta de fun-
dos todos os anos, acrescenta Birgitta Notlöf, por isso 
o prémio será investido diretamente em medidas 
de apoio prático, como programas  informáticos para 
alfabetização.

Para mais informações, consulte:  
http://www.livstycket.se/

Prémio CESE para a 
Sociedade Civil: antecedentes

O CESE é o único organismo da UE que representa todos 
os elementos da sociedade civil organizada a nível euro-
peu. O Prémio CESE para a Sociedade Civil foi criado em 
2006 para demonstrar o seu apreço pelos esforços dos 
cidadãos ativos em todo o lado. 2012 é o quinto ano em 
que o prémio é atribuído. 

O prémio está aberto a todas as organizações da 
sociedade civil e grupos comunitários rurais com 
atividades aos níveis europeu, nacional e, pela pri-
meira vez este ano, aos níveis regional ou local, nos 
27 Estados-Membros. Os vencedores anteriores 
ajudaram a reforçar a identidade e a solidariedade 
europeias através da educação, estabelecimento de 
contactos, campanhas, combate à injustiça e defesa 
dos interesses dos jovens. Todos os candidatos 

devem ser nomeados pelos membros do CESE, pelos 
Comités Económicos e Sociais nacionais ou pelas 
 organizações da sociedade civil europeias. 

O prémio monetário de 30 000 euros é partilhado 
entre os três vencedores, que também obtêm reco-
nhecimento através deste galardão. Para garantir 
a transparência no procedimento de seleção, os candi-
datos foram avaliados com base em oito critérios dife-
rentes. Cinco deles estão relacionados com o impacto 
do projeto, o público-alvo, a contribuição para o bem-
-estar da comunidade, a sustentabilidade a longo prazo 
e a amplitude da cobertura europeia. Os restantes três 
critérios avaliam o grau de excelência em termos de 
inovação, criatividade e originalidade. 

Os recentes desenvolvimentos na Europa, resultantes 
da crise económica, demonstraram mais claramente do 
que nunca como é crucial termos o apoio e o envolvi-
mento ativos da sociedade civil no desenvolvimento de 
uma sociedade democrática e saudável. Os vencedo-
res do Prémio CESE para a Sociedade Civil de 2012 são 
modelos de «inovação para uma Europa sustentável».

O júri do Prémio CESE 
para a Sociedade Civil
Presidência: Staffan Nilsson, presidente 
Anna Maria Darmanin, vice-presidente
Jacek Krawczyk, vice-presidente
Henri Malosse, presidente de grupo
Georgios Dassis, presidente de grupo
Luca Jahier, presidente de grupo
Martin Westlake, secretário-geral
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