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EDITORIAL

Caros leitores,

Desejo-vos a todos um feliz e próspero ano, repleto de satisfação e alegria, a nível pessoal,
é certo, mas também a nível profissional.
O trabalho ocupa um lugar importante nas nossas vidas. É praticamente impossível dissociá-lo
por completo da nossa vida pessoal.
Todos nós necessitamos de nos sentir satisfeitos por um trabalho bem feito e pelo reconhecimento que o mesmo merece.
Uma parte significativa dos nossos concidadãos são trabalhadores. Mas importa não esquecer
que entre eles se contam também os trabalhadores não assalariados, os que ainda são demasiado
jovens para trabalhar, os reformados e os que não têm trabalho porque, entre outras razões,
estão doentes, sofrem de uma deficiência grave ou são afetados pelo desemprego.
Por outro lado, a esmagadora maioria das organizações da sociedade civil representadas no
Comité leva a cabo atividades diretamente ligadas com o trabalho, simplesmente porque este
tem uma enorme importância nas nossas vidas.
Em meu entender, para além do que investimos no nosso trabalho – competências, coragem,
energia e empenho –, e para que os votos que aqui faço se concretizem, é absolutamente indispensável que à nossa volta reine a sinceridade, a lealdade, o diálogo e, se possível, a solidariedade.
Precisamos uns dos outros.
Independentemente do que acontecer, há que ter presente duas coisas fundamentais que nos
devem unir, em especial nestes momentos difíceis para a Europa e para as suas instituições: em
primeiro lugar, a União Europeia é um bem para os seus povos, pelo que importa preservá-la
e aprofundá-la. E em segundo, a sociedade civil deve organizar-se e ser, inclusivamente, encorajada a fazê-lo, porque é importante que esteja representada e seja ouvida na UE.

Georges Dassis

Presidente do CESE

AGENDA

NESTA EDIÇÃO

7 e 8 de fevereiro / Valeta,
Malta:
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22 e 23 de fevereiro / CESE,
Bruxelas:
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«As ilhas na UE – da desvantagem
estrutural ao território inclusivo»

reunião plenária do CESE

Comissão deve fomentar uma
maior solidariedade em 2017,
defende o CESE no debate com
o Comissário Frans Timmermans
Iniciativa do CESE para a juventude «A tua Europa, a tua voz»
Lançamento da edição de 2017
Veja como o CESE fez a diferença – Novo vídeo sobre o CESE

A sociedade europeia deve passar
de uma fase de desperdício para
uma economia mais sustentável
e geradora de emprego
CESE adota pareceres sobre a economia colaborativa,
a economia da funcionalidade e a prática do encorajamento
positivo (nudge)
Na sua reunião plenária de dezembro,
o CESE salientou a importância da economia
colaborativa e da economia da funcionalidade
enquanto novos modelos económicos para uma
Europa mais sustentável. No entanto, também
instou a Comissão a assegurar que a economia
colaborativa não aumenta a precarização do
trabalho nem as oportunidades de elisão fiscal. Pôr em prática a ideia de encorajamento
positivo (nudge) é uma forma de o conseguir.
O CESE também propôs que se criasse uma nova
forma de regulamentar e mensurar uma nova
economia recorrendo a normas diferentes.
Durante o debate do seu parecer sobre a «Economia colaborativa», o CESE declarou-se preocupado com a ameaça de precarização do
trabalho e o aumento das oportunidades de elisão fiscal na economia digital descentralizada.

O CESE salientou a necessidade de evitar que
a cadeia de valor acrescentado se transfira dos
verdadeiros agentes económicos para os proprietários de plataformas digitais, tais como as
plataformas de partilha de veículos. O parecer
centra-se em soluções como a criação de uma
agência europeia independente de notação
das plataformas digitais, com base na transparência, na não discriminação e na confiança.
No seu parecer sobre «A economia da funcionalidade», o CESE insta a sociedade europeia
a operar uma transição económica que permita
passar de uma fase de exploração excessiva
dos recursos e de desperdício para uma economia circular mais sustentável e geradora de
emprego, que valorize mais a qualidade do
que a quantidade. O Comité recomenda que se
acelere a investigação e o desenvolvimento de

novos modos de produção e consumo relacionados com a economia da funcionalidade, tais
como a ecoconceção dos produtos, a economia
circular, a economia colaborativa e a economia
do bem comum.
O Comité adotou igualmente um parecer
sobre o tema «Integrar o encorajamento positivo (nudge) nas políticas europeias».
O encorajamento positivo implica mudanças
comportamentais, assentes em «pequenos
incentivos» ou «empurrõezinhos», que podem
ser utilizados praticamente em todos os domínios de política, tais como os do consumo de
energia, dos cuidados de saúde e da gestão
dos resíduos. O Comité incentivará o recurso
a esta ferramenta eficaz, e de fácil utilização,
na elaboração de políticas a nível europeu
e nacional. O encorajamento positivo, se for
concebido com rigor, tendo em conta questões
técnicas e éticas, pode levar as pessoas a alterar
o seu comportamento. (mm)
l

CESE insta Comissário Jyrki Katainen a pôr
rapidamente em prática o plano de investimento
Parecer sobre o «FEIE 2.0»
recomenda a participação do
capital privado

Em dezembro, o Conselho decidiu reforçar
o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE 2.0) com 500 mil milhões de euros
adicionais para investimentos até 2020.
O CESE, na reunião plenária de dezembro,
instou à aplicação imediata do plano, a uma
cobertura geograficamente equilibrada em
toda a UE e à participação indispensável do
capital privado.
O FEIE demonstrou a solidez do plano inicial.
Até à data foram aprovadas operações num
valor superior a 154 mil milhões de euros, 62%
das quais financiadas por investidores privados, tendo sido apoiadas 380 mil PME e mais
de cinquenta mil microempresas. O CESE saudou a proposta da Comissão e a decisão do
Conselho de prolongar o FEIE e reforçar o seu
financiamento. As PME devem continuar a ser
apoiadas, mas, como sublinhado no parecer,
importa sensibilizá-las para o facto de terem
beneficiado da ajuda da UE. O CESE apelou
igualmente para uma maior participação do
capital privado e sublinhou a importância de
uma cobertura equilibrada do ponto de vista
geográfico e setorial. Além disso, salientou

a Comissão deverá adotar um papel proativo.
O FEIE deve ainda apoiar outros domínios,
como as tecnologias duais ligadas à indústria
da segurança e defesa comuns, e alterar em
conformidade a lista dos setores excluídos do
BEI», sustentou o relator do CESE. (mm) l

a necessidade de reforçar a dimensão social
do FEIE e recomendou que se promova a Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI) e fortaleça o papel dos bancos
de fomento nacionais.
De acordo com Alberto Mazzola (Grupo
dos Empregadores – IT), relator do CESE sobre
o FEIE, «propõe-se uma maior participação de
capital privado – mercado de obrigações, fundos de seguro e fundos de pensões –, assegurando, paralelamente, a sua correta utilização.
Na Europa, os investidores institucionais gerem
13,5 biliões de euros, dos quais menos de 1%
são investidos em infraestruturas». O Plano
Juncker, cuja capacidade de financiamento
é superior à de outras iniciativas, permite realizar investimentos em grandes projetos europeus transfronteiras de valor superior a 10 mil
milhões de euros, apoiados principalmente por
capital privado. «Para realizar estes projetos,

www.eesc.europa.eu

Edição especial no interior
No seguimento da cerimónia de entrega
do Prémio CESE para a Sociedade Civil
2016 no passado mês de dezembro,
o CESE Info publica um suplemento
especial com os perfis e entrevistas dos
laureados, juntamente com reflexões do
presidente do CESE, Georges Dassis, sobre
a migração enquanto questão crucial da
atualidade, e os pontos de vista de Gonçalo Lobo Xavier, vice-presidente, sobre
o significado do Prémio CESE para a Sociedade Civil.

A Comissão deve fomentar
uma maior solidariedade em
2017, defende o CESE
O Primeiro Vice-Presidente Frans Timmermans reconheceu que «o maior desafio que enfrentamos consiste em
melhorar as condições socioeconómicas, e as nossas medidas imediatas para 2017 concentrar-se-ão no pilar dos direitos sociais, no mercado único digital e na União da Energia».

Por ocasião do debate em reunião plenária com Frans
Timmermans, primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, os membros do CESE defenderam a necessidade de
restaurar a solidariedade e a responsabilidade, tal como
preconizado no contributo do CESE para o programa de
trabalho da Comissão Europeia para 2017.

No seu contributo para o programa de trabalho da Comissão
Europeia para 2017, o CESE convida a Comissão a certificar-se de que o Semestre Europeu atinge os objetivos da
Estratégia Europa 2020. Conclui ainda que a realização do
mercado único deve ser uma preocupação fundamental.

O CESE considera que 2017 deve ser dedicado ao reforço
da coesão económica e social da União Europeia, do seu
papel na cena mundial e do sentimento de pertença dos
cidadãos europeus à UE. Georges Dassis, presidente
do CESE, afirmou que «só combatendo as desigualdades
e a pobreza será possível mobilizar os europeus em torno
do projeto europeu». É essencial entabular um diálogo sistemático com as organizações da sociedade civil e reforçar
o diálogo social para alcançar os objetivos da UE.

Cabe reforçar o papel da UE como promotora da paz
e da estabilização a nível mundial, através de um sistema comum de asilo, uma política externa e de desenvolvimento sólida, uma cooperação policial internacional e um
controlo efetivo das fronteiras externas. (cad/jk)
l

A segurança é a pedra angular de um setor da aviação
sustentável, uma área fundamental para o crescimento
económico na UE. Contudo, a segurança da aviação no
século XXI implica prontidão e uma adaptação constante
a novos riscos, tais como drones e novas formas de cibercriminalidade. Tendo em vista a adaptação a esta evolução
do ambiente tecnológico, o CESE adotou um parecer que
preconiza uma nova abordagem da segurança baseada na
avaliação dos riscos e no desempenho, bem como uma avaliação periódica das regras de cinco em cinco anos.

A Internet e as tecnologias digitais desempenham
um papel essencial na vida económica e social. A economia digital já é responsável por mais de um quinto do
crescimento do PIB na UE. A nossa sociedade depende
da Internet e da tecnologia digital, pelo que é importante
proteger adequadamente esta infraestrutura essencial.

«As novas regras de segurança da aviação terão de garantir
um transporte aéreo seguro, protegido e respeitador do
ambiente para todos os passageiros e público em geral»,
afirmou Raymond Hencks (Grupo dos Trabalhadores – LU), relator do parecer. «Precisamos de ter em conta
a dimensão europeia essencial da segurança da aviação
e reforçar a ação ao nível da UE. Os Estados-Membros
devem adotar uma abordagem comum, a fim de evitar
a complexidade e a duplicação das normas de segurança»,
advertiu o relator.
Para além desta nova abordagem, importa reforçar a capacidade da Agência Europeia para a Segurança da Aviação
(AESA) e assegurar uma transição transparente e inclusiva
para o novo sistema assente na avaliação dos riscos e no
desempenho. Na opinião do CESE, o mandato da EASA
deve ser alargado de modo a incluir mais responsabilidades no domínio da segurança, particularmente em caso de

emergência, e o seu financiamento não deve depender de
uma tarifação dos serviços do Céu Único Europeu. Simultaneamente, há que ter em conta outros elementos, como os
requisitos de certificação para os prestadores de serviços de
assistência em escala e um sistema de concessão de licenças
para a tripulação de cabina.
O CESE apela para uma regulamentação abrangente e coerente aplicável aos drones, a fim de garantir a segurança.
Assim, é necessário adotar uma abordagem coerente do
licenciamento para a utilização e posse de drones, incluindo
um processo de registo. (cad/jk)
l

Os incidentes de cibersegurança causam graves prejuízos
à economia da UE e minam a confiança dos cidadãos na
sociedade digital. De acordo com o inquérito sobre o estado
global da segurança da informação de 2016, cerca de 80%
das empresas da UE sofreram pelo menos um incidente de
cibersegurança e o número de incidentes de segurança em
todos os setores a nível mundial registou um aumento de
38% em 2015.
Para o CESE, esta é a prova de que a Estratégia da UE para
a Cibersegurança de 2013 e as ações empreendidas no
âmbito desta estratégia não são suficientes para assegurar
a resiliência face a ciberataques nem uma resposta adequada aos incidentes. Consequentemente, o CESE adotou
um parecer sobre o tema «Reforçar o sistema de ciber-resiliência da Europa», no qual se congratula com a comunicação da Comissão sobre o assunto, mas apela também para
uma atualização da Estratégia da UE para a Cibersegurança
e propõe uma série de medidas, tais como a afetação de
fundos adequados às entidades responsáveis e às atividades de investigação e desenvolvimento no âmbito da
cibersegurança. Além disso, o CESE espera que a parceria

●● migração: reforçar e racionalizar o Sistema Europeu
Comum de Asilo;
●● mercado único: eliminar obstáculos como as tarifas
de itinerância e aprofundar a União dos Mercados de
Capitais;
●● segurança: lutar contra o terrorismo, gerir as fronteiras
externas da União e melhorar a governação da Eurojust;
●● inclusão social: melhorar a participação das mulheres no mercado de trabalho e combater a violência de
género;

2

público-privada contratual para a cibersegurança seja utilizada para apoiar o desenvolvimento de empresas especializadas em cibersegurança.
O CESE acolhe com agrado a intenção da Comissão de
avaliar o mandato da Agência da União Europeia para
a Segurança das Redes e da Informação e apela para a criação de uma autoridade da UE para a cibersegurança, bem
como de um modelo de desenvolvimento e classificação
da cibersegurança nacional para medir a ciber-resiliência
em cada Estado-Membro. O Comité entende que é crucial,
nomeadamente, dar formação aos funcionários das administrações públicas sobre questões pertinentes, sensibilizar
os cidadãos para os riscos e reforçar a cooperação entre
todas as partes envolvidas. (jk)
l

Principais eventos do CESE
relacionados com a Presidência
maltesa

Presidência maltesa da UE:
concentrar-se no essencial
Pela primeira vez ao leme da UE, Malta assume em janeiro
de 2017 a Presidência rotativa do Conselho da União Europeia num momento crucial para a Europa. Para além da
comemoração do 60.º aniversário dos Tratados de
Roma, em março de 2017, e da conclusão, por essa ocasião, do processo de reflexão sobre o futuro da União
Europeia, lançado pelos chefes de Estado e de governo
em setembro de 2016, em Bratislava, Malta terá ainda de
contar com a possibilidade de o artigo 50.º ser acionado,
pelo que prepara também o eventual início das negociações
sobre o Brexit. Na sequência das Presidências neerlandesa
e eslovaca, o trio atual termina em julho de 2017. Malta
definiu as prioridades que se seguem, que servirão de guião
para a sua Presidência:
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CESE insta à revisão da Estratégia da UE para
a Cibersegurança

© Shutterstock

Aviação: é necessária uma nova abordagem
da segurança, diz o CESE

●● países vizinhos da Europa: estabilizar a Líbia, processo de paz no Médio Oriente, conflito sírio e relação
com os países da Vizinhança Oriental;

●● 25 de janeiro: Reunião plenária do CESE – Apresentação das prioridades da Presidência maltesa
(Bruxelas)

●● questões marítimas: governação internacional dos
oceanos e iniciativa para a bacia do mar Mediterrâneo
Ocidental.

●● 7 de fevereiro: Audição pública – Que futuro para
as ilhas na União Europeia? (Malta)
●● 22 de fevereiro: Inauguração da exposição «Textures of memory» [As texturas da memória] de
Joe P. Smith (Bruxelas)

Dada a importância destas prioridades, a Presidência maltesa solicitou ao CESE a elaboração de pareceres exploratórios sobre os seguintes temas:
●● Turismo náutico e marítimo

●● 21 de março: Conferência – Dia Europeu do Consumidor (Malta)

●● Melhorar as competências das pessoas no mercado
de trabalho

●● Abril: Conferência – Europa Digital e mutações
industriais (Malta)

●● Um ensino de elevada qualidade para todos

●● 31 de maio: Inauguração da exposição «Regnum» de Kris Micallef (Bruxelas)

●● As ilhas na UE – da desvantagem estrutural ao território inclusivo
Além das audições e reuniões que se realizarão em Malta,
o CESE organizará nesta ilha o seu evento anual Dia Europeu do Consumidor, em 21 de março de 2017. O tema
do evento deste ano será «Mercado único digital: de que
forma beneficia os consumidores?» (jb)
l

●● 22 e 23 de junho: Reunião anual dos presidentes
e secretários-gerais dos conselhos económicos
e sociais nacionais da UE e do CESE (Malta)

Brochura sobre as prioridades do CESE durante
a Presidência maltesa, disponível em http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41204

●● 5 de julho: Reunião plenária do CESE – Apresentação dos resultados da Presidência maltesa
(Bruxelas)
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Solidariedade com os
migrantes na União Europeia

Celebrar a sociedade civil no seu melhor

Ao longo da história, os migrantes contribuíram ativamente para o desenvolvimento
económico, social e cultural das sociedades
europeias, bem como para a sua diversidade.
No presente, face ao envelhecimento da população, temos necessidade das suas competências, energia e determinação. Alguns estudos
realizados pelas Nações Unidas revelam que
o contributo dos migrantes para a sociedade
é superior aos custos a eles associados.
A migração e o acolhimento de refugiados são
um dos principais reptos que a Europa enfrenta
hoje em dia.
Daí o tema escolhido para a edição de 2016 do
Prémio CESE para a Sociedade Civil, visando
distinguir indivíduos e organizações da sociedade civil que tenham abraçado o desafio de prestar assistência a refugiados e migrantes, melhorando as suas condições de vida e ajudando-os
a integrarem-se na sociedade.
Desde o início da crise dos refugiados, o CESE realizou missões de informação em onze países da UE
e na Turquia. As missões permitiram aos membros estudar a realidade das condições no terreno e
apresentar uma série de recomendações no relatório de março de 2016. Em particular, destaca-se
a necessidade de a UE e os Estados-Membros criarem um sistema de asilo comum e equitativo,
de os refugiados disporem de vias seguras e legais de acesso à Europa e de beneficiarem depois
de políticas de integração a longo prazo.
As organizações da sociedade civil realizam um trabalho inestimável, colmatando amiúde as
lacunas dos serviços públicos. Do sul de Itália à Escandinávia, da França aos Balcãs, empenham-se
na defesa dos direitos humanos e da dignidade dos migrantes e respetivas famílias. Em alguns
países, os parceiros sociais conjugam esforços para ajudar os migrantes a integrarem-se no mercado de trabalho.
É com muito orgulho que dou a mostrar ao mundo exemplos tão comoventes de solidariedade
por parte de organizações e cidadãos individuais europeus, provas manifestas de uma enorme
capacidade de empatia, mobilização e ação organizada. Lamento apenas uma coisa: não poder
atribuir este prémio a um número maior de organizações, tanto mais que, a título pessoal, teria
verdadeiramente apreciado ver entre elas uma organização italiana. Desejo, em todo o caso, prestar
homenagem ao sem-número de organizações e de pessoas que, um pouco por toda a Europa – por
vezes num ambiente hostil ou no auge da crise económica –, contribuem para tornar o sofrimento
de tantos seres humanos um pouco mais suportável.

Georges Dassis

Agora que a edição de 2016 do Prémio
CESE para a Sociedade Civil chegou ao fim,
gostaria de partilhar com os nossos leitores
algumas reflexões sobre este capítulo muito
positivo do meu mandato. Com 284 candidaturas – o número mais elevado de sempre,
desde a criação do prémio há dez anos –, foi
um verdadeiro desafio para o painel de avaliação e o júri escolher os derradeiros vencedores entre uma diversidade tão rica de projetos
de valor e exemplos de grande solidariedade
humana.

o processo de seleção foi avançando, tornouse claro que estávamos a reunir um repertório
de boas práticas e de soluções concretas que
mereciam ser partilhadas e divulgadas como
modelo a seguir. Consequentemente, o Departamento da Comunicação do CESE concordou
em trabalhar com a Secção Especializada de
Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania (SOC)
e com o seu presidente, Pavel Trantina, que
apoiaram o nosso trabalho ao longo do concurso com os seus conhecimentos especializados em matéria de migração e de integração,
a fim de coligir todas estas informações e publicá-las em formato de livro. Em combinação
com os relatórios das missões realizadas pelos
nossos membros no ano passado, espera-se
que a publicação ajude os governos europeus
e os representantes da sociedade civil a responder aos desafios com que se depara a nossa
Europa.

O número recorde de candidaturas e a dificuldade em fazer uma seleção comprovaram,
como se provas não houvesse ainda, quão crucial é o papel da sociedade civil para fazer face
ao desafio da migração, quer no salvamento
ou acolhimento de refugiados e migrantes, quer satisfazendo as suas necessidades
básicas ou trabalhando para garantir a sua
integração na sociedade. Os nossos cinco
vencedores abrangem, sem dúvida, todo
o espetro.

no apoio às autoridades públicas, por vezes
mesmo substituindo-as onde estas não estão
ativas. A cooperação é, pois, fundamental!

Uma vez mais, parabéns a todos os que participaram e marcaram a diferença. São todos
vencedores!

Para o CESE, recompensar os exemplos mais
notáveis da sociedade civil neste domínio foi,
de facto, a forma mais adequada de completar
um ano que começou com uma longa série
de missões de informação em toda a Europa,
destinadas a analisar o papel da sociedade
civil na gestão do enorme afluxo de migrantes
e refugiados. As missões realizadas salientaram a importância crucial da sociedade civil

Por este motivo, ao premiar os nossos cinco
vencedores, gostaria de prestar homenagem
também a todas as organizações e indivíduos
que se candidataram a este prémio. O seu
trabalho, seja coletivo ou individual, é de um
valor inestimável. Conta uma história muito
diferente do racismo, do medo e da xenofobia muitas vezes retratados nos meios de
comunicação social. Com efeito, à medida que

Gonçalo Lobo Xavier

Prémio CESE para a Sociedade Civil recompensa os
exemplos mais notáveis de solidariedade com os
migrantes
A Fundação Artemisszió, uma ONG húngara, recebeu o primeiro prémio pela sua defesa de
uma sociedade multicultural e diversificada na Hungria

Presidente do CESE

Prémio CESE para a Sociedade
Civil 2016 em vídeo
Veja a cerimónia de entrega dos prémios aqui: europa.eu/!TD66Kt
Veja a apresentação dos cinco projetos vencedores aqui: europa.eu/!dF33py

Em 15 de dezembro de 2016, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) atribuiu o seu
Prémio para a Sociedade Civil 2016 a cinco
organizações e cidadãos de toda a Europa que
fizeram prova de uma solidariedade extraordinária com os refugiados e os migrantes.
O primeiro prémio foi atribuído à ONG húngara Fundação Artemisszió (14 000 euros),
tendo a organização alemã, francesa e italiana SOS Mediterrannee, o padeiro grego
Dionysis Arvanitakis, uma sucursal da ONG
espanhola SOS Racismo e a ONG grega Iliaktida (raio de sol) recebido um segundo prémio
no valor de 9 000 euros cada.

l

No seu discurso de agradecimento, Adrienn
Zsuzsanna Megyery-Pálfay, coordenadora do
projeto Building Bridges [Construir Pontes]
da Artemisszió, afirmou: «Estamos muito
gratos pelo prémio, que recebemos com orgulho. Através deste prémio, a Europa reconhece
o trabalho desenvolvido pela sociedade civil.
As iniciativas da sociedade civil foram fundamentais para salvar vidas nesta enorme crise
migratória. Este prémio envia uma mensagem
forte e positiva aos migrantes e refugiados,
e consideramos que representa um sólido
compromisso da UE no sentido de apoiar as
pessoas que procuram paz e abrigo.»

Vice-Presidente do CESE,
responsável pela Comunicação

Através destes prémios, o CESE espera ajudar
as organizações selecionadas, que, muitas
vezes, não têm acesso a fundos públicos ou
não podem depender dos mesmos para assegurar os recursos de que necessitam para levar
a cabo e expandir os seus projetos. O Comité

espera igualmente que estas iniciativas
sejam reproduzidas noutros países europeus
e mesmo fora da Europa, como exemplos de
boas práticas que podem inspirar outros interessados.
l

www.eesc.europa.eu
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Quem são os vencedores?

Prémio CESE para
a Sociedade Civil:
informações gerais

Apresentamos, a seguir, os cinco vencedores da edição de 2016 do
Prémio CESE para a Sociedade Civil e as suas respostas às questões que
lhes colocámos após a entrega do prémio.

O prémio anual para a sociedade civil é uma iniciativa que o CESE lançou há dez anos
(em 2006) para destacar os esforços empreendidos por cidadãos e organizações de toda
a Europa em prol de melhores condições de vida nas respetivas comunidades. Tem por
objetivo distinguir e fomentar projetos – já concluídos ou em curso – que tenham produzido
resultados tangíveis num determinado domínio, que varia de ano para ano. Visa também
sensibilizar os cidadãos para o papel da sociedade civil na promoção dos valores comuns
em que assentam a identidade e a construção europeias.

«

Este prémio envia uma mensagem forte e positiva aos migrantes

»

O concurso é aberto a toda e qualquer organização da sociedade civil oficialmente estabelecida na UE, bem como a candidaturas individuais.

e refugiados, e consideramos que representa um sólido compromisso da UE
no sentido de apoiar as pessoas que procuram paz e abrigo.

Em 2016, o CESE recebeu 284 candidaturas de 27 países. O painel de avaliação, composto por
três membros do CESE e por um membro externo, elaborou uma lista restrita de finalistas
que, em seguida, submeteu a um júri constituído pela presidência alargada do CESE e pelo
seu secretário-geral.

© Artemisszió Alapítvány

Os avaliadores procuraram projetos inovadores que oferecessem benefícios reais aos migrantes, em particular nos domínios seguintes:
●● ajuda de emergência
●● serviços de apoio social, alojamento e cuidados de saúde
●● apoio e conselhos práticos
●● luta contra a xenofobia, o racismo e a discriminação
●● luta contra a exploração e promoção do respeito mútuo e da tolerância
●● sensibilização dos recém-chegados para os seus direitos e deveres e disponibilização
de instrumentos que promovam a sua autonomia
●● educação e formação dos nacionais de países terceiros e das comunidades de
acolhimento
●● destaque do contributo positivo dos migrantes para a sociedade europeia
O painel de avaliação definiu um conjunto de critérios com vista a julgar:
●● em que medida uma determinada iniciativa conseguiu atingir o seu público-alvo e sensibilizar para a realidade da migração
●● o impacto a longo prazo da ação empreendida
●● a sustentabilidade do seu contributo para o bem-estar das comunidades em causa
As iniciativas deviam ainda:
●● dar provas de um espírito de inovação, criatividade e originalidade
●● promover a participação dos próprios migrantes nos projetos
●● propor um exemplo passível de reprodução
Em 15 de dezembro de 2016, teve lugar em Bruxelas a cerimónia de entrega dos prémios,
no decurso da qual vencedores e finalistas repartiram entre si um prémio no valor de cinquenta mil euros.

A Fundação Artemisszió
é uma ONG húngara, com mais de
20 anos de experiência, que trabalha,
em circunstâncias muito difíceis, para
a integração de migrantes e refugiados
na sociedade a nível social e cultural.
Mediante o apoio de mentores voluntários que acolhem os refugiados e os
iniciam na língua, costumes e cultura
locais, o seu programa Building Bridges [Construir Pontes] tem ajudado
muitos refugiados e migrantes a sentirem-se integrados na sociedade húngara. Os migrantes também recebem
formação profissional como preparação para o mercado de trabalho local.
A organização pretende aumentar
a capacidade do programa, que atualmente beneficia 60 pessoas de cada vez,
para criar uma comunidade alargada, em
constante expansão: a comunidade Mira
na Hungria.
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CESE Info: Pode explicar o que este
prémio significa para si e para a sua
organização?

Como usará este financiamento específico para melhorar a assistência aos
migrantes e o seu bem-estar?

Fundação Artemisszió: O prémio confirma que temos uma noção clara do problema, bem como das soluções possíveis.
Mostra que não estamos sós e que podemos
contar com o apoio de outros. Mostra também o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido até agora, o que muito agradecemos
e nos deixa muito orgulhosos.

A partir de 2017, deixaremos de receber
o apoio que recebemos do ACNUR em 2016
para construir a comunidade Mira, uma vez
que não existe atualmente uma crise de refugiados na Hungria, pelo menos em termos
numéricos. Porém, isto não significa que
a situação seja boa. Os refugiados e requerentes de asilo que vivem na Hungria enfrentam atualmente condições cada vez mais
difíceis e também rejeição, não tanto por
parte da sociedade, mas por parte das instituições. O nosso objetivo é continuar a proporcionar-lhes uma comunidade segura,
na qual podem encontrar uma habitação
e preparar-se para se tornarem membros
úteis da sociedade húngara. Muitos voluntários ajudam a manter a comunidade, mas
os nossos custos continuam a ser elevados.
Utilizaremos o prémio pecuniário para cobrir
os custos de manutenção da comunidade,
dos quais uma parte significativa está associada à formação contínua dos mentores
e professores de línguas voluntários.
l

Que conselhos daria a outras organizações para obterem bons resultados
em atividades e programas deste tipo?
A situação dos refugiados muda de país
para país e de um momento para o outro.
É importante reagir rapidamente em situações de crise, mas também prestar assistência e manter, a longo prazo, o ânimo gerado
pelo sucesso de uma ação conjunta. Consideramos que a melhor forma de alcançar este
objetivo é aproximar o mais possível aqueles que prestam ajuda dos que a recebem,
bem como criar um ambiente em que todos
podem prestar ajuda, independentemente
do seu estatuto.

Nas edições anteriores, os prémios haviam sido atribuídos a vários projetos e iniciativas
destinados a combater a pobreza e a exclusão social, apoiar as comunidades ciganas,
promover modos de vida sustentáveis e empregos verdes, fomentar o trabalho em rede,
a educação e as campanhas de sensibilização, assim como a defender os interesses da
juventude.
l

NOVA PUBLICAÇÃO
O CESE publicou uma brochura que descreve os cinco projetos vencedores. A brochura também contém informações de
fundo sobre o Prémio para a Sociedade Civil
em geral e sobre o vasto trabalho realizado
pelo CESE no sentido de uma política pan-europeia de migração e asilo. A brochura
pode ser consultada em inglês em: http://
www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe04-16-734-en-n.pdf.
l
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Crianças da Síria, do Iraque e do Afeganistão descrevem-nos um pão por gestos. Não sabem

a palavra para comida. Quem consegue permanecer indiferente ao ver uma criança comer terra?

é um padeiro grego de 77 anos que, no auge da crise, cozia mais de 100 kg de pão por dia
para os refugiados desesperados que desembarcavam na ilha de Kos, perto da costa turca.
A sua generosidade inspirou colegas, cidadãos, proprietários de hotéis e muitos mais a seguir
o seu exemplo.

© Shutterstock

Dionysis Arvanitakis

CESE Info: Pode explicar o que este
prémio significa para si e para a sua
organização?
Dionysis Arvanitakis: Estou radiante com
o prémio. Gostaria de expressar os meus mais
sinceros agradecimentos a todos aqueles
que colaboram com o CESE por demonstrarem respeito pelos migrantes desta forma.
Gostaria de lhes agradecer também a honra
de me atribuírem este prémio. Fico com uma
sensação de missão cumprida ao ver que este
problema chegou aos ouvidos da Europa; não
apenas o problema da minha ilha, mas o de
toda a Grécia. O povo grego está a atravessar
uma fase económica difícil e, apesar disso, forneceu alojamento e alimentos a estas pessoas
e tratou-as da melhor forma possível.

Tentem dar o mais que puderem. Julgo que
é importante sensibilizar o maior número de
pessoas possível para este esforço, porque
acredito que, quanto mais pessoas se esforçarem, melhores serão os resultados e o futuro
dos que sofrem.
Como usará este financiamento específico para melhorar a assistência aos
migrantes e o seu bem-estar?
A minha família e eu temos uma pastelaria/
padaria. O dinheiro será canalizado para este
pequeno negócio, o que me permitirá prestar
a maior assistência possível a essas pessoas,
como tenho feito até agora.
l

Que conselhos daria a outras organizações para obterem bons resultados em
atividades e programas deste tipo?

«

Entre um prato e outro, deixam de ser

figuras invisíveis que passam umas pelas outras na
rua e tornam-se simplesmente duas famílias que
se relacionam em pé de igualdade, caindo, assim,

»

os muros do racismo, da xenofobia, do medo e da
desconfiança.

© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa
(Espanha) é um ramo da organização SOS Racismo sedeada em San Sebastián e foi fundada em 1993 para combater o racismo, a intolerância
e a xenofobia. O projeto vencedor – Bizilagunak ou «A família vizinha» – baseia-se numa ideia muito simples, embora difícil de pôr em prática:
uma família local convida uma família migrante para uma refeição na sua casa, de modo a poderem conversar e terem a oportunidade de
se conhecerem melhor e de se tornarem verdadeiros vizinhos. Têm-se registado resultados extremamente positivos. O projeto cresceu de
60 refeições em 2012 (120 famílias) para 260 refeições em 2015 (520 famílias) e tem comprovadamente diminuído em muito a perceção de
insegurança e aumentado as emoções positivas, tais como a admiração, em relação aos migrantes.

CESE Info: Pode explicar o que este
prémio significa para si e para a sua
organização?
SOS Racismo: Em primeiro lugar, significa um
reconhecimento para os milhares de pessoas
que, ano após ano, transformaram as suas
casas num microespaço de integração e para
os voluntários e membros da organização que
trabalharam, de ano para ano, para alargar
a iniciativa.
Da perspetiva institucional, o prémio é uma
manifestação de apoio pelo nosso trabalho

e pelo risco que corremos ao procurar novas
formas de promover a convivência. Representa igualmente reconhecimento para as
organizações que apoiaram financeiramente
a iniciativa. Esperamos que este apoio se consolide e cresça, com o envolvimento de novos
patrocinadores.
Que conselhos daria a outras organizações para obterem bons resultados em
atividades e programas deste tipo?
O nosso primeiro conselho é ousarem fazer
algo diferente. O único risco é poder não correr

tão bem como gostaríamos e termos de voltar
à estaca zero.
Um segundo conselho é avaliarem, refletirem
no que não correu muito bem durante o ano
e gradualmente melhorarem ao longo dos
anos seguintes. A integração e a inovação são
processos que decorrem a médio prazo.
Um terceiro conselho é conquistarem toda
a equipa: todos têm de acreditar na ideia e a
abordagem tem de ser conjunta.

Quarto, os processos de integração e luta contra o racismo e a xenofobia requerem sinergias
fortes entre os setores público e privado. Há
que envolver outras organizações públicas
para que seja uma iniciativa que pertence «a
todos», lançando as bases para ser reproduzida
no futuro.

Como usará este financiamento específico para melhorar a assistência aos
migrantes e o seu bem-estar?
Consagraremos o prémio pecuniário à melhoria do nosso trabalho para reforçar a convivência e a integração enquanto forma de contrariar
o racismo e a xenofobia na nossa região. l

Quinto, o resultado tem de ser visível: as iniciativas devem ser conhecidas e reconhecidas
pelas populações.
Um sexto conselho é concentrarem-se essencialmente nos verdadeiros protagonistas,
chamando a atenção para a realidade dos
migrantes e dos estrangeiros, a fim de gerar
valor acrescentado social ao incluir estes novos
cidadãos no nosso ambiente.
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Se uma organização pequena como a nossa consegue

fazer tanto, imaginem o que todos os países conseguiriam fazer
juntos!

«

A SOS MEDITERRANEE é constituída por um grupo de cidadãos
comuns que decidiram que podiam e deviam agir para proteger a vida e a
dignidade dos seres humanos perante o fracasso das políticas. Nos últimos
11 meses, socorremos 6 600 pessoas. Essas pessoas chegam aos nossos
convés traumatizadas, mas também cheias de esperança. O Aquarius,
com a sua tripulação, é a única embarcação independente da sociedade
civil que continua a operar no Mediterrâneo nos rudes meses de inverno.
Preferiríamos não ser necessários. E também preferiríamos não estar sós.
Mas continuaremos enquanto cidadãos que podem e devem atuar de
forma solidária com as pessoas que vêm para a Europa para sobreviverem
e procurarem refúgio. Continuamos a defender o direito a uma passagem
segura e legal e uma maior e melhor capacidade de resposta no mar
do que a que podemos proporcionar nós próprios atualmente. Se
o fazemos é porque também temos esperança de que a Europa seja um
continente em que a humanidade é um valor na prática, e não apenas
letra morta.

ILIAKTIDA
(Grécia) é uma organização sem fins lucrativos sedeada em Lesbos que ajuda a suprir as necessidades básicas
dos refugiados e dos migrantes, fornecendo-lhes assistência social, jurídica, linguística, médica e psicológica por
profissionais. A sua principal preocupação e objetivo têm sido retirar os refugiados dos campos e integrá-los nas
comunidades locais. Nesta base, gerem residenciais e apartamentos locais onde os refugiados podem começar
uma nova rotina diária, fazer as suas compras, cozinhar as suas refeições, aproveitar as atividades culturais locais,
conhecer a população local e desenvolver relações cordiais com ela. A organização encoraja os migrantes a contribuírem para as suas atividades e a partilharem as suas experiências com os recém-chegados e com a população
local. Alguns migrantes e refugiados até encontraram emprego e deram os primeiros passos no sentido de uma
nova vida independente e integrada na Grécia.

»

A SOS MEDITERRANEE

Que conselhos daria a outras organizações para
obterem bons resultados em atividades e programas deste tipo?

é uma ONG alemã, francesa e italiana que ajudou
a salvar mais de 5 400 vidas no Mediterrâneo graças
às suas operações de busca e salvamento entre a Sicília, Lampedusa e a Líbia, uma rota migratória em que
milhares de pessoas morreram já afogadas ao tentarem a travessia em embarcações frágeis e sobrelotadas, exploradas por traficantes sem escrúpulos. A SOS
MEDITERRANEE trabalha em parceria com a Médicos
sem Fronteiras e lado a lado com militares italianos
e da UE, usando um navio mercante convertido –
o Aquarius – e com o apoio de uma equipa composta
essencialmente de voluntários.

A SOS MEDITERRANEE é uma organização à escala europeia com pessoal e membros de diferentes origens, reunidos pela solidariedade com as pessoas necessitadas.
Contribuímos com o que podemos enquanto cidadãos.
Outras organizações também podem contribuir com os
seus diversos conhecimentos especializados para concretizar os valores europeus. A prioridade constante deve
ser salvar vidas e aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas, procurando ao mesmo tempo soluções humanas
a longo prazo.

CESE Info: Pode explicar o que este prémio significa
para si e para a sua organização?
SOS MEDITERRANEE: É uma grande honra para nós
receber este prémio. Vemo-lo como o reconhecimento
do importante trabalho das equipas da SOS MEDITERRANEE a bordo do nosso navio, o Aquarius, assim como nas
associações nacionais em França, em Itália e na Alemanha.

Como usará este financiamento específico para
melhorar a assistência aos migrantes e o seu
bem-estar?
Utilizaremos este prémio pecuniário e o apoio que recebemos dos nossos generosos dadores para continuar a organizar ações de salvamento de emergência enquanto única
organização independente ativa no Mediterrâneo Central
durante os rudes meses de inverno.
l

© SOS MEDITERRANEE

CESE Info: Pode explicar o que este prémio significa
para si e para a sua organização?
ILIAKTIDA: O prémio é uma prenda para todos nós. É uma
recompensa por todos os esforços já realizados e pelos que
continuaremos a realizar. É o que nos dá alento quando
chegamos a casa, cansados.
Que conselhos daria a outras organizações para
obterem bons resultados em atividades e programas deste tipo?
Todos os indivíduos e organizações têm de aprender a trabalhar em equipa e a cooperar com os outros. Precisamos
de ouvir as opiniões e os pontos de vista dos nossos colegas
e procurar tratar todos os seres humanos com necessidades
como se fosse um de nós. Temos de correr riscos no seu
interesse superior. Não devemos projetar as nossas próprias necessidades nas populações migrantes, mas antes
responder simplesmente às suas verdadeiras carências.
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Do mesmo modo, os programas devem ser levados a cabo
de forma transparente. Assim, é necessário conciliar uma
administração rigorosa com flexibilidade.
Como usará este financiamento específico para
melhorar a assistência aos migrantes e o seu
bem-estar?
Gostaríamos de usar este prémio pecuniário para lançar
um projeto-piloto destinado a integrar pessoas a quem
tenha sido concedido asilo nas suas comunidades locais,
principalmente ajudando-as a encontrar um emprego.
Gostaríamos de aproveitar em toda a sua plenitude uma
boa ferramenta que é a legislação em vigor para uma economia social.
Pretendemos igualmente dar seguimento aos nossos planos de criar uma cooperativa constituída por trabalhadores
e parceiros fundamentais, tanto migrantes como cidadãos
locais, que desejem unir forças.l

«A tua Europa, a tua voz!»
Lançamento da edição de 2017
Alunos de 33 escolas de toda a Europa deslocam-se a Bruxelas para debater
o futuro da Europa
O Comité Económico e Social Europeu (CESE) selecionou
as escolas que participarão na edição de 2017 do evento «A
tua Europa, a tua voz!», a iniciativa emblemática do CESE
destinada aos jovens. Os nomes das escolas foram selecionados por sorteio de entre mais de 680 candidaturas, em
14 de dezembro de 2016, na presença de Gonçalo Lobo
Xavier, vice-presidente do CESE responsável pela Comunicação, Katiana Vicens Guillén (Grupo dos Trabalhadores – ES)
Indrė Vareikytė (Grupo dos Interesses Diversos – LT), ambos
membros do Grupo da Comunicação do CESE.

República jugoslava da Macedónia, Montenegro, Sérvia
e Turquia).
Em 2017, o 60.º aniversário do Tratado de Roma será
o tema do evento anual «A tua Europa, a tua voz!» dedicado
à juventude, que proporcionará a jovens de toda a Europa
a oportunidade de partilharem as suas ideias sobre a UE de
ontem, de hoje e de amanhã. Cada escola enviará a Bruxelas
uma delegação composta por três alunos, com idades entre
16 e 17 anos, e um professor para participar numa reunião
plenária de jovens que terá lugar em 30 e 31 de março
de 2017, em paralelo com a reunião plenária do CESE. Em
Bruxelas, os alunos trabalharão em conjunto, debaterão
e levarão a votação os desafios políticos enfrentados pela

Participarão nesta iniciativa trinta e três escolas secundárias, uma de cada um dos 28 Estados-Membros da UE
e dos cinco países candidatos à adesão (Albânia, antiga

Delegação polaca do CESE busca cooperação
mais estreita com as principais instituições
da Polónia

Em 16 de dezembro, imediatamente após a reunião plenária do CESE, a delegação polaca do CESE visitou algumas
das principais instituições em Varsóvia para apresentar os
trabalhos do CESE em curso e debater potenciais áreas de
cooperação. Alvo de atenção especial foram os pareceres
de iniciativa elaborados por relatores polacos e adotados
no primeiro ano do atual mandato do CESE.
Os debates com Marek Prawda, recentemente nomeado
diretor da Representação da Comissão Europeia na Polónia,
centraram-se no reforço da cooperação entre a sociedade
civil e a Representação da Comissão Europeia, incluindo
a assistência prestada por esta última para promover os
trabalhos do CESE, bem como nos principais problemas
relacionados com a integração europeia.
Os debates com Jacek Safuta, diretor do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu na Polónia, centraram-se em
potenciais instrumentos destinados a promover a participação dos cidadãos nas próximas eleições para o Parlamento
Europeu e a aumentar a cooperação entre a sociedade civil
e o Gabinete do Parlamento Europeu.

A primeira fase começará em breve com a visita de membros do CESE à escola selecionada no seu país, a fim de
ajudar os alunos a preparar a reunião plenária de jovens,
dando-lhes a conhecer o funcionamento e as atividades
do CESE e explicando o papel do Comité na arquitetura
da UE.

Através desta iniciativa, o CESE – a voz da sociedade civil –
fará ouvir as vozes, experiências e ideias da geração mais
jovem na elaboração das políticas da UE.
A lista completa das escolas selecionadas está disponível
em: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools
(ks)
l

Acesso à terra – Um sério desafio
para os agricultores europeus
Em 7 de dezembro, vários membros do CESE assistiram
a uma conferência intitulada «Acesso à terra para os agricultores da UE», organizada pelo Partido Verde Europeu, nas
instalações do CESE e do Parlamento Europeu em Bruxelas.

© Representação da CE na Polónia

© MRPiPS

Delegação polaca no Ministério da Família, do
Trabalho e da Política Social

UE neste momento difícil, propondo as suas próprias soluções para os mesmos.

Brendan Burns, presidente da Secção NAT do CESE, referiu
o seu país, a Escócia, como exemplo, onde 50% da terra
pertence a apenas quinhentas pessoas (a maior parte das
quais vive fora da Escócia), o que leva ao declínio das aldeias,
à desertificação dos espaços rurais e ao empobrecimento
da economia.

Delegação polaca na representação da Comissão
Europeia na Polónia
A última reunião, que teve lugar no Ministério da Família,
do Trabalho e da Política Social, constituiu uma oportunidade para apresentar o importante trabalho realizado pelos
membros polacos do CESE e pelo CESE no seu conjunto aos
secretários de Estado Krzysztof Michałkiewicz e Stanisław
Szwed. Durante um animado debate, em que participaram
também os diretores de cinco departamentos centrais do
ministério, foi apresentado um pacote de pareceres importantes do CESE. Destaque especial mereceu o parecer sobre
a Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores, adotado dois dias antes. Os representantes do ministério responderam a uma série de questões, explicando a posição
assumida pelo Governo polaco em relação à proposta da
Comissão Europeia. Ofereceram-se também para acolher
eventos do CESE, tais como seminários ou audições, reconhecendo tais atividades como um bom instrumento para
promover os valores da UE na sociedade polaca. (kp) l

Desde 1999 que a Escócia vem procurando alterar esta
situação, deparando-se com uma variedade de obstáculos, tais como os enfrentados pelas comunidades que pretendem adquirir terrenos a proprietários residentes fora da
Escócia. «A situação na Escócia, que impediu o desenvolvimento rural sustentável de grandes partes do país e da
sociedade, deveria servir de aviso para a Europa», afirmou
Brendan Burns.
Sylvia Kay, do Instituto Transnacional (TNI), sedeado em
Amesterdão, acompanha a situação da agricultura e do
acesso à terra na Europa há muitos anos e apresentou uma
série de dados preocupantes na conferência: na Europa, 3%
das explorações agrícolas controlam 52% da terra e 11%
das grandes explorações (mais de 100 hectares) controlam
75% da terra cultivável. Na Bulgária, a situação é ainda pior,
uma vez que 83,5% das superfícies agrícolas se encontram
na posse de apenas 2% dos agricultores. Na Finlândia,
o número de grandes explorações aumentou mais de cinco
vezes (5,5) e a percentagem das superfícies agrícolas que
estas controlam aumentou mais de seis vezes. Nos Países
Baixos, o número de grandes explorações triplicou.
Ao mesmo tempo, a Europa defronta-se com uma redução
em massa do número de pequenas explorações (menos de
10 hectares): de 12 milhões que funcionavam entre 1995
e 2013, só 8 milhões sobreviveram, o que representa uma
diminuição de 33%. Na Estónia, 62% das pequenas explorações agrícolas desapareceram em apenas 10 anos, entre
2003 e 2013.

A elevada concentração da propriedade, tanto do lado
do fornecedor como do consumidor, e a tendência para
explorações agrícolas menos numerosas mas de maiores
dimensões estão a gerar problemas na economia a montante e a jusante, suprimindo muitos postos de trabalho
e desertificando as zonas rurais.
Há muito que o CESE vem examinando soluções e reclamando apoio para os pequenos agricultores e uma PAC
europeia mais justa e sustentável. O CESE está também particularmente preocupado com algumas das consequências
da livre circulação de capitais na UE, consagrada nos Tratados, e tem exortado o Parlamento Europeu e o Conselho
a debater se o princípio da livre circulação de capitais deve
ser garantido no que diz respeito à alienação e à aquisição
de superfícies agrícolas. (sma)
l

CESE e Fórum da Sociedade Civil UE-Rússia debatem situação da sociedade civil e das
políticas de migração
No 3.º seminário conjunto entre o CESE e o Fórum
UE-Rússia, realizado em 23 de novembro de 2016, representantes de organizações da sociedade civil da UE e da Rússia
trocaram pontos de vista sobre a situação da sociedade civil
na Rússia e na Europa, bem como sobre a migração.
«Os contactos entre as sociedades civis da UE e da Rússia
fazem parte integrante das relações económicas e sociais
entre ambas as partes. É primordial assegurar que as sociedades civis da Rússia e da UE podem interagir livremente
e contribuir, assim, para reforçar a confiança e a compreensão mútuas», afirmou Dilyana Slavova (Grupo dos Interesses Diversos – BG), presidente da Secção Especializada
de Relações Externas do CESE.

Yuri Dzhibladze, membro do comité de pilotagem para
o Fórum da Sociedade Civil UE-Rússia, afirmou: «As repercussões negativas para a sociedade civil intensificaram-se na
Rússia: quase 150 ONG foram incluídas na lista de “agentes
estrangeiros” desde a entrada em vigor da legislação conexa
há quatro anos. Muitas foram obrigadas a cessar atividade;
outras prosseguem a sua luta, sob forte pressão política, jurídica e financeira e, por vezes, ataques físicos. Ironicamente,
a situação da sociedade civil em alguns Estados-Membros
da UE começou a degradar-se, nomeadamente na Hungria
e na Polónia. É muito importante que as políticas dos Estados-Membros da UE e das instituições da UE continuem
a ter como grande prioridade a procura de soluções para
o problema das restrições à liberdade da sociedade civil,
tanto na Rússia como na UE.»

Os membros do CESE e do Fórum da Sociedade Civil UE-Rússia manifestaram a sua profunda preocupação com a degradação da situação das organizações da sociedade civil e dos
ativistas na Rússia desde junho de 2015.
O Estado de direito e as liberdades fundamentais na Rússia
foram outro motivo de grande preocupação para os participantes. Sublinharam que o respeito dos procedimentos
democráticos deve estar no topo da agenda do diálogo
entre a UE e a Rússia, independentemente de interesses
políticos, económicos ou de segurança. Os participantes
apelaram para o reforço do apoio da UE à sociedade civil
russa.

da UE e à Rússia, incluindo uma revisão das respostas políticas concebidas para fazer face à nova realidade a nível da UE,
nacional e sobretudo local. Os representantes destacaram
algumas situações da crise dos refugiados na Europa em
que a dignidade humana e as obrigações internacionais
não foram respeitadas.
Por último, foram referidos os aspetos socioeconómicos da
integração dos recém-chegados na Rússia e na UE a nível
local, bem como os maiores desafios e exemplos de boas
práticas de integração. (cad)
l

Foram igualmente abordadas as consequências políticas
e sociais da chegada dos refugiados e migrantes aos países

7

A terceira guerra mundial é social

Grupo dos Empregadores do
CESE
O excesso de zelo na transposição da legislação da UE a nível nacional é prejudicial para
o mercado único, aumenta os custos e impede
o desenvolvimento. Vários governos dos Estados-Membros aproveitam a transposição para
introduzir na legislação questões de política
interna, o que resulta em «sobrerregulamentação». Esta tendência perversa tem repercussões negativas nas empresas, pelo que,
tanto quanto possível, deve ser evitada. As
empresas precisam de regulamentação adequada e de um quadro regulamentar coerente
e estável, tanto a nível nacional como da UE.
Eis algumas das conclusões da conferência
sobre o tema «Transposição da legislação
da UE – o principal desafio para a atividade
empresarial», que teve lugar em 6 de dezembro de 2016, em Zagrebe, na Croácia.
As empresas congratulam-se com o facto de
a Comissão Europeia considerar imperativo
legislar melhor. Para tirar pleno partido de
uma legislação de melhor qualidade, também se impõe uma abordagem idêntica
quando da transposição das diretivas da UE
para o direito nacional. Os empregadores reiteram que a existência de um quadro regulamentar estável, simples e previsível é uma
condição necessária para o crescimento.
O excesso de zelo na transposição resultou
em sobrerregulamentação, deu origem
a disparidades entre os Estados-Membros,
provocou distorções na harmonização e prejudicou o mercado único.

Grupo dos Trabalhadores do
CESE
O Grupo dos Trabalhadores organizou um
evento cultural para a apresentação do livro
escrito por Bernard Thibault, antigo secretário-geral da CGT de França e membro do Conselho de Administração da OIT, intitulado «La
troisième guerre mondiale est sociale» [A terceira guerra mundial é social]. Bernard Thibault
apresentou pessoalmente o seu livro.

Os participantes do primeiro painel apresentaram uma panorâmica geral sobre a melhoria da
legislação, o programa REFIT e as práticas de
transposição. No segundo painel, foram apresentados exemplos específicos de má transposição e de regras da UE desnecessariamente
onerosas em detrimento da competitividade

da economia europeia. A conferência foi
coorganizada pelo Grupo dos Empregadores
do CESE e a Câmara de Artes e Ofícios da Croácia, que também foi anfitriã do evento, com
o apoio da Associação dos Empregadores e da
Câmara de Comércio da Croácia. (lj)
l

Presidente do Grupo dos Interesses Diversos, Luca
Jahier, abriu o Fórum da Sociedade Civil nos países da
Europa Central e Oriental

«A terceira guerra mundial é social» é o título
propositadamente provocador do livro de
Bernard Thibault, publicado sob a chancela da
Éditions de l’Atelier. Enquanto membro do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e antigo secretário-geral
da CGT, denuncia o culto do menor custo que
sacrifica os trabalhadores de todo o mundo em
nome da concorrência e propõe reforçar o papel
da OIT no cumprimento da sua missão histórica,

ou seja, «promover a justiça social como fator de
paz no mundo». Contrariamente ao sentimento
generalizado, a solução para esta deriva não está
em posturas introvertidas e nacionalistas mas
na promoção da igualdade dos seres humanos
nos vários países do mundo, através da adoção de normas protetoras tanto em termos de
salário digno como em termos de condições de
trabalho.
A apresentação foi seguida de um debate moderado pela presidente do Grupo dos Trabalhadores, Gabriele Bischoff, com a participação de
vários dirigentes sindicais, nomeadamente Luca
Visentini, secretário-geral da Confederação
Europeia dos Sindicatos, Susanna Camusso,
secretária-geral da CGIL (Itália), Ignacio Toxo,
secretário-geral das CCOO (Espanha), Plamen Dimitrov (Grupo dos Trabalhadores –
BG), presidente da CITUB (Bulgária), e Rudy
De Leeuw, presidente da FGTB (Bélgica).
(mg)
l
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Discover how the EESC has made a difference

Vídeo sobre o CESE

Grupo dos Interesses
Diversos
O 2.º Fórum da Sociedade Civil nos países da Europa Central e Oriental teve lugar
em 25 de novembro de 2016, em Bucareste.
Mais de cinquenta oradores oriundos de doze
países europeus foram convidados a partilhar
as suas experiências e pontos de vista sobre
democracia. O objetivo consistiu em discutir
os mais sérios desafios e as tendências futuras e em analisar a forma como a sociedade
civil poderá assumir maior responsabilidade
e desempenhar um papel mais significativo na
situação que enfrentamos.
O Fórum reafirmou e deu continuidade a uma
tradição de ação comum e cooperação entre as
organizações da sociedade civil nos países da
Europa Central e Oriental, gerou novas ideias
e foi um incentivo para que a sociedade civil
na UE e no Espaço Económico Europeu se
comprometesse com uma série de objetivos
de defesa de interesses comuns. Na sessão de
abertura foram apresentadas três perspetivas
sobre o estado da democracia na Europa,
nomeadamente de Violeta Alexandru, ministra

das Consultas Públicas e do Diálogo Cívico da
Roménia, Yves Leterme, secretário-geral do
IDEA Internacional, e Luca Jahier, presidente
do Grupo dos Interesses Diversos do CESE. Os
principais temas debatidos focaram o papel
dos decisores políticos e da sociedade civil
numa Europa dominada por um aumento da
instabilidade política e social num contexto de
fraco crescimento económico e permanente

austeridade – uma situação agravada pelo
atual conflito no Médio Oriente, pelos fluxos de
migrantes e refugiados para a Europa e pelos
desafios geopolíticos. A ambição do Fórum
2016 foi contribuir para consolidar a democracia e defender os valores fundamentais
subjacentes ao crescimento europeu. (cl) l

O CESE publicou um novo vídeo de 3 minutos no qual apresenta alguns dos seus
principais resultados na elaboração da legislação e das políticas da UE a fim de refletir as necessidades dos cidadãos europeus. Defesa dos direitos das vítimas, proteção dos consumidores, combate à pobreza, apoio ao crescimento das empresas
e à criação de emprego, bem como promoção da inclusão social, são alguns exemplos práticos do contributo do Comité para melhorar o dia a dia dos cidadãos.
O vídeo descreve a forma como o Comité está organizado e as atividades dos seus 350
membros, que, graças à sua experiência prática, aconselham os legisladores da UE e dão
oportunidade aos cidadãos europeus de serem ouvidos.
Para ver o vídeo clique aqui: europa.eu/!JG39PH
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Menos é melhor – Grupo dos Empregadores contra
a sobrerregulamentação

