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Num ano em que se celebram 60 anos do Tratado de Roma, encontro-me na capital italiana 
para a conferência organizada pelo CESE, precisamente sobre o futuro da Europa.

Quando me dizem que não há grandes motivos para celebrações, pergunto-me se as pessoas 
estarão a fazer a reflexão correta.

A lógica da criação de uma Europa unida mantém-se, mais do que nunca, no centro das decisões 
económicas, sociais e políticas dos Estados-Membros e mesmo de outros países fora da União.

Uns dirão que esta Europa nunca esteve tão dividida e que os cidadãos estão completamente 
desligados do projeto europeu. Será assim?

Será que décadas de paz, mesmo que com alguns episódios bélicos, não serão suficientes para 
que os europeus deem crédito a um cenário que parecia impossível, dadas as diferenças entre 
os países? Crescimento económico e melhoria substancial do bem-estar das populações – 
ainda que, como tem sido evidente, com bastante sofrimento por parte de vários grupos 
da sociedade, sobretudo jovens e idosos – não serão motivos suficientes para valorizarmos 
o que foi alcançado?

E a evolução impressionante do conhecimento obtida à «custa» de uma livre circulação de 
pessoas e bens não deverá ser algo que nos orgulha e que facilita a nossa vida social, cultural, 
económica e política?

Creio que a todas as perguntas que faço devemos responder afirmativamente.

Muitas têm sido as vozes que agora fazem «mea culpa», falando abertamente da responsa-
bilidade individual dos governantes pela descrença dos povos na Europa ou, se quiserem, 
em «Bruxelas».

É, de facto, mais fácil «diabolizar» Bruxelas por tudo o que de mau acontece na vida das pessoas. 
E, por outro lado, valorizar a capacidade dos governos em reivindicar as vitórias obtidas nas 
negociações. O chamado «mundo de Bruxelas» é muitas vezes responsável por todos os males 
e culpado de todas as tragédias.

Acho esta atitude profundamente injusta para com os criadores do projeto de paz e prospe-
ridade europeia. Na génese deste projeto comum que esses homens e mulheres literalmente 
inventaram esteve sempre a melhoria das pessoas e dos países.

Aos que criticam – por vezes justamente – o projeto europeu, convido a um exercício essencial: 
analisar o custo da «não Europa». Sim, há que ser realista: mesmo num contexto de saída de 
um parceiro tão importante como o Reino Unido, quais as consequências para os cidadãos 
europeus do fim deste magnífico projeto? Parece-me que esta reflexão não tem sido feita 
pelos detratores da «Europa».

E não se trata apenas de dizer que não temos outra solução. Trata-se, isso sim, do meu ponto 
de vista, de continuar a explorar uma solução que, mesmo tendo tido imensas «dores de 
crescimento», é a que melhor pode responder aos anseios de milhares de cidadãos, sejam 
eles jovens, menos jovens, empresários, sindicalistas, empregados, de diferentes ideologias 
ou crenças, enfim, todos os que aqui vivemos.

Em março, teremos no CESE jovens de toda a Europa para connosco celebrarem os 60 anos do 
Tratado de Roma. Vão ser convidados a repensar o futuro da Europa. A iniciativa Your Europe 
Your Say! será mais um grande momento em que o CESE poderá receber ideias novas e frescas 
daqueles que serão o futuro da Europa e para quem seguramente estamos todos a trabalhar.

A Europa será sempre o que os povos quiserem que ela seja. E têm agora à disposição um 
«menu» para escolherem. Assim os povos o saibam fazer, a bem da paz e da prosperidade 
para todos. Oiçamos, pois, os jovens da Europa. Também eles querem paz e prosperidade.

A mesma que, mesmo com todos os problemas, temos tido nos últimos 60 anos!

Gonçalo Lobo Xavier
Vice-presidente do CESE
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Uma política abrangente para orientar as 
transformações da indústria automóvel

A transição para a eletromobilidade 
e o desenvolvimento de veículos conec-
tados e da condução autónoma tornarão 
necessária uma política industrial global, 
articulada com uma política climática, 
ambiental e energética equilibrada. Esta 
é a mensagem mais importante do relató-
rio do CESE sobre «A indústria automóvel 
no limiar de um novo paradigma?», que 
apela para que o GEAR 2030 elabore um 
roteiro político ambicioso a longo prazo.

«O setor automóvel encontra-se num 
ponto de viragem. Os desafios são múl-
tiplos e incluem o futuro do motor de 
combustão, a cadeia de abastecimento, 

e  mesmo quem conduzirá os veícu-
los, se continuarem a ser conduzidos. 
Quase todas as certezas universais que 
caracterizam a indústria automóvel há 
décadas estão agora a  ser questiona-
das», afirmaram os relatores, Georgi 
Stoev (BG – Grupo dos Empregadores) 
e Monika Sitarová Hrušecká (dele-
gada da CCMI).

As inevitáveis reformas estruturais pode-
rão perturbar alguns dos elementos da 
cadeia de valor existente e gerar novos 
modelos empresariais. «Queremos cha-
mar a atenção para os enormes desafios 
que a indústria automóvel enfrenta, mas 

também para o seu enorme potencial de 
crescimento económico e de criação de 
emprego se for instaurado o quadro polí-
tico adequado. Uma abordagem política 
voltada para o futuro e uma coordena-
ção e colaboração à escala europeia são 
essenciais para ajudar o setor a adaptar-se 
rapidamente a novas condições», decla-
rou Georgi Stoev.

O relatório examina quatro grandes desa-
fios que atualmente afetam a indústria 
automóvel: eletrificação e descarboniza-
ção dos transportes; digitalização do pro-
cesso de produção; condução autónoma; 
e veículos conectados. (sma)� l

Só uma economia forte permitirá 
à Europa vencer a crise

É essencial estimular o crescimento 
económico; só com uma economia forte 
é que a Europa será capaz de fazer face 
aos desafios sociais e políticos que se lhe 
apresentam. Foi esta uma das principais 
mensagens dos pareceres do CESE ado-
tados em fevereiro último. O CESE consi-
dera que o Plano Juncker não é suficiente 
e solicita um aumento do investimento 
público e privado.

No parecer sobre a «Política económica 
da área do euro», o relator Javier Doz 

Orrit (ES – Grupo dos Trabalhadores) e o 
correlator Petr Zahradník (CZ – Grupo 
dos Empregadores) sublinham que a UE 
deve aplicar uma combinação equilibrada 
de instrumentos monetários, orçamentais 
e estruturais para desencadear o investi-
mento e o crescimento. O parecer apoia 
a proposta inicial da Comissão de estabe-
lecer uma orientação orçamental positiva 
e agregada para a área do euro e apela 
para a criação de um Sistema Europeu 
de Seguro de Depósitos, de um meca-
nismo comum de apoio ao Fundo Único 

de Resolução da União Bancária e de um 
orçamento comum especificamente para 
a área do euro.

No seu parecer sobre a «Análise Anual 
do Crescimento 2017», o CESE solicita 
igualmente flexibilidade na governação 
da UE e recomenda o recurso a soluções 
à medida. O relator Etele Baráth (HU – 
Grupo dos Interesses Diversos) considera 
que a UE necessita de uma abordagem 
ao crescimento «para além do PIB», o que 
exigirá uma análise orientada para os 
resultados, que inclua indicadores para 
os objetivos em matéria social, ambien-
tal e de sustentabilidade, em conjugação 
com a promoção do progresso social.

O Comité entende que é  indispen-
sável uma visão a  longo prazo, clara 
e compreensível, das posições políticas 
e  estratégicas, tendo em conta as dez 
prioridades do Presidente Juncker e os 
objetivos da UE para 2030. (mm)� l
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São necessários importantes 
investimentos nos sistemas de 
ensino e formação da UE

Na sua reunião plenária de fevereiro, o CESE ado-
tou um parecer exploratório sobre «Um ensino 
de elevada qualidade para todos», elaborado 
a pedido da Presidência maltesa da UE. Embora se 
congratule com a atenção que a Presidência dedica 
a esta questão, o CESE deixou claro que, se os Esta-
dos-Membros mantiverem as políticas de austeridade 
adotadas na sequência da crise, não podem realizar 
os investimentos necessários para proporcionar efe-
tivamente um ensino público de elevada qualidade 
que seja acessível para todos. Esta deve ser uma prio-
ridade máxima a fim de combater a pobreza, que está 
a aumentar rapidamente na Europa, tendo em conta 
que os estudos e relatórios mais recentes apontam 
para uma estreita relação entre a pobreza educacio-
nal e os baixos rendimentos.

O CESE identificou um conjunto de domínios de ação 
prioritários, entre os quais:

�l um maior apoio ao ensino pré-escolar e à apren-
dizagem ao longo da vida;

�l garantir que o ensino dá resposta aos desafios 
da globalização, da digitalização e das transfor-
mações no mundo do trabalho;

�l proporcionar oportunidades de formação aos 
jovens que abandonaram os estudos, aos traba-
lhadores com baixas qualificações e aos traba-
lhadores migrantes;

�l reconhecer o ensino não formal e informal;
�l aumentar o  investimento na formação dos 

professores;
�l proporcionar aos professores melhores condi-

ções de trabalho e salariais;
�l aumentar o  investimento público no ensino 

e formação;
�l investir em infraestruturas e  ferramentas de 

ensino, como as TIC;

�l utilizar melhor os fundos da UE para promover 
um ensino e formação de qualidade, a investiga-
ção e a inovação;

�l reforçar as possibilidades de mobilidade dentro 
da UE para estudantes, académicos, docentes, 
formadores e investigadores.

O CESE adotou igualmente uma posição sobre 
a «Nova Agenda de Competências». Atualmente, 
cerca de 70 milhões de cidadãos europeus carecem 
de competências adequadas de leitura, escrita 
e numeracia, e mais de 20% praticamente não sabem 
trabalhar com computadores, ao passo que mais de 
30% dos jovens altamente qualificados têm trabalhos 
que não correspondem aos seus talentos e aspirações 
e 40% dos empregadores europeus não conseguem 
encontrar pessoas com as competências certas para 
que as empresas possam crescer e inovar. Para fazer 
face a este défice e inadequação de competências, 
a Comissão propôs uma nova série de medidas. No 
entanto, na opinião do CESE, embora a nova agenda 
represente um passo na direção certa, não é um ver-
dadeiro fator de mudança. São necessárias soluções 
mais inovadoras: algumas destas soluções são já 
aplicadas em alguns países europeus e poderiam ser 
transferidas para outros. Importa igualmente ter em 
conta as dimensões social e de género, reconhecer 
a aprendizagem não formal e informal e promover 
o espírito empresarial como uma competência de 
vida.

O CESE propõe que a agenda seja integrada num 
quadro macroeconómico adequado que não veja 
o investimento nas competências e nas capacidades 
das pessoas como despesas, mas como uma aposta 
que com o tempo trará dividendos. Além disso, os 
contributos dos Estados-Membros para cobrir as 
despesas de educação e formação não devem ser 
incluídos no quadro utilizado para calcular o respe-
tivo défice orçamental. (dm)� l

O CESE apela à participação das pessoas com deficiência na resposta 
humanitária à crise migratória

Os direitos das pessoas com deficiência têm de 
ser incorporados em todas as políticas e programas 
da UE para os migrantes e os refugiados, em confor-
midade com o artigo 11.º da Convenção da Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia (CNUDPD), que entrou em vigor na UE em 2011. 
O CESE apela igualmente a uma maior participação 
das pessoas com deficiência no planeamento, apli-
cação e acompanhamento da resposta humanitária.

Estas foram das principais conclusões da audição 
pública sobre «A situação dos refugiados e  dos 
migrantes com deficiência», realizada pelo Grupo de 
Estudo Permanente para os Direitos das Pessoas com 
Deficiência em 14 de fevereiro de 2017. O objetivo 
do evento era chamar a atenção para a situação dos 
refugiados e dos migrantes com deficiência, através 
da sensibilização das organizações que trabalham 
com refugiados para os direitos e as necessidades 
específicas das pessoas com deficiência.

Na primeira sessão de trabalho, a tónica foi colo-
cada na situação na Grécia, no seguimento da visita 

do CESE a Lesbos e Atenas, em outubro de 2016. 
A segunda sessão debruçou-se sobre o que a UE e a 
sociedade civil podem fazer para resolver a crise dos 
refugiados, em especial no tocante aos refugiados 
e migrantes vulneráveis.

«Devemos fazer tudo para acolher os refugiados, 
nomeadamente aqueles com deficiência. A convicção 

de que os refugiados ficarão com os nossos empregos 
é simplesmente errada», afirmou Georges Dassis, 
presidente do CESE, no discurso de abertura. «Os 
Estados-Membros têm o dever jurídico e moral de 
acolher os refugiados de forma solidária e humana.»

«É necessário dispor de um quadro de acolhimento 
comum para as pessoas com deficiência, bem como 
de medidas e programas para as integrar na socie-
dade», acrescentou Ioannis Vardakastanis (EL – 
Grupo dos Interesses Diversos), membro do CESE 
e presidente do Fórum Europeu das Pessoas com 
Deficiência.

O testemunho mais comovente foi, sem dúvida, o de 
Ibrahim Al Hussein, um refugiado sírio que perdeu 
uma perna ao tentar salvar um amigo durante um 
ataque à bomba e que depois fugiu para a Grécia, 
onde se tornou um atleta paralímpico. «Senti-me 
como um pássaro ferido, a tentar voar mas já sem 
conseguir utilizar as asas. Na Grécia, renasci graças 
à solidariedade do povo grego.» (va)� l

Os cidadãos são os principais motores do 
desenvolvimento rural

Visão e liderança são as condições mais impor-
tantes para o  desenvolvimento rural, cujo êxito 
será garantido por regimes de apoio público espe-
cíficos e de fácil gestão. Foi esta a lição mais impor-
tante retirada da audição do CESE sobre «Aldeias 
e pequenas cidades como catalisadoras do 
desenvolvimento rural», realizada em 14 de feve-
reiro, em Bruxelas. As principais conclusões da audi-
ção serão integradas no parecer de iniciativa do CESE.

A revitalização das zonas rurais é  um projeto de 
grande envergadura que a  Europa deve realizar 
através de um esforço coletivo. «As zonas rurais per-
tencem a todos os cidadãos e, por isso, é necessária 
a participação de todos. Queremos desenvolver os 
conceitos adequados, em conjunto com as pessoas 
no terreno, e aumentar a visibilidade das aldeias 
e pequenas cidades», afirmou Tom Jones (UK – 
Grupo dos Interesses Diversos), relator do parecer. 
Piroska Kállay (HU – Grupo dos Trabalhadores), 
presidente do grupo de estudo, acrescentou: «As 
aldeias são núcleos sociais onde se ensinam os valo-
res e as competências de natureza social e onde se 
demonstra uma sociedade coesa».

Os desafios são enormes. As zonas rurais têm vindo 
a decair nos últimos 30 a 40 anos, verificando-se 
a degradação das infraestruturas básicas, a diminui-
ção das oportunidades de emprego, o subdesen-
volvimento dos sistemas de transportes públicos, 
o envelhecimento da população, etc. Todavia, prati-
camente todos os problemas podem ser solucionados 
através da inovação. Na audição foram apresentados 
exemplos de boas práticas de duas zonas rurais: Tre’r 
Ddol (País de Gales, Reino Unido) e Kozard (Hun-
gria). Além disso, o ECOVAST citou bons exemplos 
da Croácia e a Áustria apresentou a sua abordagem 
de sucesso que consiste na constituição de parcerias 
com aldeias. (sma)� l

Forjar a Europa – Como o trabalho do CESE molda a nossa vida no quotidiano

Foi publicado um novo vídeo, com 
duração de  seis  minutos, que mostra 
como o CESE proporciona, através dos 
seus membros, um canal único para a par-
ticipação ativa da sociedade civil no pro-
cesso de decisão política e legislativa da 
UE. Com base em competências exercidas 
na vida real, o Comité adotou milhares de 
pareceres que contribuem para melhorar 
a vida do cidadão comum da UE.

Estes pareceres ajudaram a  forjar 
a Europa, promovendo o emprego e as 
boas práticas em domínios como o ambiente, a política da energia, a aviação e a economia social. Incenti-
varam os princípios da democracia, da liberdade e dos direitos humanos em todo o mundo e defenderam 
a igualdade de direitos para todos os cidadãos da UE, em especial os mais vulneráveis.

As empresas da economia social, a pobreza e o setor da aviação da UE: eis alguns exemplos concretos da 
forma como o trabalho do CESE tem moldado a nossa vida no quotidiano. Os presidentes dos três grupos 
do CESE expõem o modo como os interesses que os seus membros representam têm sido defendidos ao 
nível da UE. (mm)� l
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Vincular 
o comércio 
agrícola aos 
ODS: UE tem 
de assumir 
a liderança

O comércio no setor agrícola nunca foi tão impor-
tante nem tão controverso. Com a recente votação 
do PE em favor do CETA, a atenção mundial voltou 
a focar-se na próxima Conferência Ministerial da OMC 
que terá lugar ainda este ano. Uma vez mais, espera- 
-se que o assunto venha a dominar a cena internacio-
nal e a UE deve desempenhar um papel fundamental.

No entanto, o comércio de produtos agrícolas é igual-
mente crucial para a realização da maioria dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A UE está 
bem posicionada para liderar este processo, uma vez 
que é o maior exportador e importador de produtos 
agrícolas, com um interesse comprovado no comér-
cio e no desenvolvimento sustentável, e tem credi-
bilidade para servir de intermediária entre os países 
desenvolvidos e os países em desenvolvimento.

«Chegou o momento de a UE tomar as rédeas para 
fazer avançar esta agenda a nível mundial», afirmou 
Jonathan Peel (UK – Grupo dos Empregadores), 
relator do parecer do CESE sobre «A agricultura 
nas negociações comerciais», adotado em 22 de 
fevereiro. «A UE deve tirar partido das mais recentes 
reformas da PAC. Já demonstrou na última Confe-
rência Ministerial da OMC que tem capacidade de 
produzir novas ideias e reflexões equilibradas – um 
aspeto crucial tendo em conta que poucos esperavam 
um resultado positivo. Uma vez mais, esperamos que 
a UE esteja um passo à frente dos nossos parceiros 
comerciais.»

No seu parecer, o  CESE formula recomendações 
para realizar progressos a nível multilateral e insta 
a Comissão a realizar uma avaliação de impacto dos 
possíveis efeitos no comércio de produtos agrícolas 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do 
Acordo de Paris e dos recentes acordos de comércio 
da UE. (sma)� l
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A migração requer uma partilha 
equitativa de responsabilidades

A terceira edição do Fórum Europeu sobre Migra-
ção, um evento coorganizado pela Comissão e pelo 
CESE, reuniu mais de 200 peritos de organizações 
da sociedade civil dos 28 países da União Europeia. 
Estes representantes exortaram os Estados-Membros 
a honrarem o seu acordo comum sobre a recoloca-
ção de migrantes e a imprimirem um novo tom ao 
discurso sobre a migração à laia de antídoto contra 
os receios e as preocupações propaladas pelo popu-
lismo de direita.

O Comissário Dimitris Avramopoulos inaugurou 
o evento juntamente com Georges Dassis, presi-
dente do CESE, que salientou: «À luz da Convenção 
de Genebra, temos uma obrigação não só moral mas 

também jurídica de acolher refugiados». Os orado-
res realçaram a necessidade de intensificar os esfor-
ços de integração, apontando a cidade de Malines 
como modelo exemplar de uma política de migração 
bem-sucedida.

Os participantes defenderam igualmente a criação de 
vias seguras e legais para facilitar o reagrupamento 
familiar. José Antonio Moreno Díaz (ES – Grupo 
dos Trabalhadores), membro do CESE, referiu o pro-
blema da fragmentação das políticas de emprego, 
preconizando uma abordagem europeia coerente 
que facilite o acesso dos migrantes ao trabalho, ao 
ensino e à formação profissional.

Um refugiado sírio, Muhannad Bitar, foi con-
vidado a  relatar a história do seu périplo rumo 
à  Europa  – uma odisseia de violência, medo 

e perda, que acabou por resumir da seguinte forma: 
«Ao longo da minha viagem, vi o melhor e o pior da 
Europa». (sma)� l

CESE celebra sessenta anos de Europa com 
os olhos no futuro

No dia 13 de março de 2017, o CESE realizou uma 
conferência de alto nível em Roma para assinalar 
o 60.º aniversário dos Tratados fundadores da Europa. 
A conferência, intitulada «Sessenta anos de comu-
nidade europeia – Vamos forjar o futuro!», rea-
lizou-se na Câmara dos Deputados italiana. Na sua 
alocução de abertura, Georges Dassis apresentou 
as principais realizações da Europa e as atuais dificul-
dades, salientando o seguinte: «Este 60.º aniversário 
deve constituir uma oportunidade para um novo 
começo – o de uma Europa muito mais unida, que 
promove a causa da solidariedade e que realmente 
pensa no bem-estar dos cidadãos europeus. O futuro 
deve estar nas mãos das forças do progresso social, 
das empresas, dos trabalhadores e de todos aqueles 
que queiram viver em paz e dignidade. Espero que, 
ajudando a forjar o futuro da UE, o CESE contribua 
para concretizar esta visão da Europa».

Realizaram-se três sessões de trabalho, que aborda-
ram os seguintes temas:

�l A Europa social como instrumento para comba-
ter as desigualdades

�l Completar a União Económica e Monetária para 
uma Europa mais forte

�l Políticas de integração e de imigração

Em seguida, Georges Dassis prestou uma homena-
gem especial, em nome do CESE, a Pietro Bartolo, 
responsável pelos serviços de saúde em Lampedusa 
e conhecido pelo seu filme premiado «Fuocammare» 
e pelo excelente exemplo de humanidade no auxílio 
a refugiados e migrantes que embarcam na perigosa 
rota do Mediterrâneo central.

As conclusões da conferência contribuirão, nos pró-
ximos meses, para os trabalhos do CESE sobre o Livro 
Branco sobre o futuro da UE. Para mais informações 
sobre o evento, consultar: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years. (dm)
� l

«A tua Europa, a tua voz»: membros do CESE 
visitaram as escolas

Em fevereiro e março, membros do Comité Eco-
nómico e Social Europeu visitaram escolas nos seus 
países no âmbito dos preparativos para a iniciativa 
«A tua Europa, a tua voz» (YEYS). Esta iniciativa reúne 
33 escolas secundárias da UE e dos países candidatos 
para debater o futuro da Europa numa reunião ple-
nária de jovens. Terá lugar no CESE, em Bruxelas, em 
30 e 31 de março de 2017.

Os membros trabalharam com os alunos e um pro-
fessor, antes da reunião de março, para preparar res-
postas a algumas das principais questões que dizem 
respeito à Europa atualmente:
�l as vantagens, os êxitos e os insucessos da União 

Europeia;
�l os desafios e as oportunidades com que a União 

Europeia se depara;

�l o futuro da Europa do ponto de vista dos jovens 
europeus e as suas propostas para o melhorar.

Os membros do CESE forneceram aos alunos orien-
tações sobre como decorrerá o debate em Bruxelas 
e informaram-nos sobre as atividades do CESE e a 
forma como este órgão representa a voz da socie-
dade civil na Europa.

Em 30 e 31 de março de 2017, os alunos terão a opor-
tunidade de apresentar as suas recomendações sobre 
o futuro da Europa aos membros do CESE. No final 
do evento de dois dias, todos os alunos votarão para 
selecionar as três propostas que, em sua opinião, 
serão mais eficazes para mudar o futuro da Europa. 
(ks)� l

Novos modelos 
económicos 
e inovação social: uma 
oportunidade para 
uma Europa melhor

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) asso-
ciou-se ao Fórum Global da Nova Economia e Inova-
ção Social (NESI) e à Plataforma Mundial para o Bem 
Comum para enriquecer o debate europeu com con-
tributos de comunidades diretamente envolvidas na 
economia colaborativa, circular e funcional. Em 16 
de fevereiro, estas organizações reuniram represen-
tantes dos setores público e privado no âmbito de 
um evento realizado em Bruxelas, intitulado «Novos 
modelos económicos e inovação social: uma oportu-
nidade para uma Europa melhor».

De acordo com a ABI Research, o número de disposi-
tivos ligados à Internet aumentará, passando de mais 
de 10 000 milhões em 2015 para 30 000 milhões em 
2020. A revolução digital está a transformar a nossa 
forma de viver, consumir, e mesmo de trabalhar: 
15% dos trabalhadores por conta própria nos EUA 
e na UE-15 receberam rendimentos através de pla-
taformas digitais P2P. Entretanto, a Europa continua 
a estar na vanguarda da luta contra as alterações cli-
máticas, com cidades como Paris e Madrid a adotar 
medidas importantes para reduzir as emissões de 
CO

2
, e com diversos países a assumir o compromisso 

de minimizar o seu impacto ambiental, bem como 
o das suas principais indústrias. Poderão estas duas 
tendências – a revolução digital e a luta contra as 
alterações climáticas – encontrar um ponto de con-
vergência? Poderá a Europa tirar partido desta con-
jugação de potencialidades e aproveitá-la da melhor 
forma possível?

Enquanto voz da sociedade civil europeia, o CESE 
reconheceu tanto o potencial dos novos modelos de 
economia social como os desafios por explorar, tanto 
a nível jurídico como social, que estes acarretam. No 
evento realizado em Bruxelas foram analisadas as 
repercussões destas mudanças, introduzindo-se uma 
dimensão concreta através do convite a pequenas 
e médias empresas e outras partes interessadas para 
partilharem as suas experiências e procederem ao 
intercâmbio de boas práticas.

Os principais resultados deste evento contribui-
rão para o debate a realizar pelo Fórum Global da 
NESI num evento de seguimento que terá lugar em 
Málaga, Espanha, de 19 a 22 de abril, tendo em vista 
a elaboração conjunta de orientações para os gover-
nos e as empresas e o desenvolvimento de um novo 
paradigma, baseado em valores e na salvaguarda do 
bem-estar dos cidadãos. (dm)� l

Plataforma da Sociedade Civil UE-Geórgia 
apela para o reforço da liberdade dos meios 
de comunicação social e da igualdade de 
oportunidades de emprego

Dos países da Parceria Oriental, a Geórgia apre-
senta os melhores resultados em matéria de liber-
dade dos meios de comunicação social. No entanto, 
são necessários mais esforços para aumentar a quali-
dade, a objetividade e a ética jornalísticas, e assegurar 
a independência dos meios de comunicação social 
e as fontes de financiamento.

Esta foi uma das principais mensagens da segunda 
reunião da Plataforma da Sociedade Civil 
UE-Geórgia, que teve lugar em 16 de fevereiro, 
no CESE. A plataforma também recomendou que 
o  Governo da Geórgia integrasse a  igualdade de 
género nos seus planos de ação e consolidasse os 
esforços no sentido de assegurar a plena execução 
do direito do trabalho e das normas internacionais 
do trabalho.

Os representantes da plataforma fizeram o ponto 
da situação relativamente à aplicação do Acordo 

de Associação UE-Geórgia. Apelaram às instituições 
públicas da Geórgia para que intensifiquem a sua coo-
peração interna e aos Estados-Membros da UE para 
que apoiem a Geórgia a desenvolver a capacidade de 
comunicação dos seus funcionários públicos.

O primeiro subsecretário de Estado adjunto da Geór-
gia, Archil Karaulashvili, congratulou-se com os pro-
gressos realizados na Geórgia durante o último ano, 
mas assinalou que o Governo «não pode dar tréguas, 
pois a corrupção não dorme».

«A Geórgia tem sido e continua a ser um interlocutor 
privilegiado para a cooperação, e esperamos que as 
pessoas possam, muito em breve, começar a sentir 
as vantagens concretas do acordo de associação», 
afirmou Dirk Schübel do SEAE. A UE deverá abolir, 
ainda este mês, a obrigação de visto para os cidadãos 
da Geórgia titulares de um passaporte biométrico. 
(mm)� l
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Novo portal CESlink em linha

O portal CESlink representa a comuni-
dade em linha dos conselhos económicos 
e sociais (CES) da União Europeia e do CESE.

Gerido pelo CESE, o portal constitui um 
balcão único que reúne informações 
sobre as iniciativas e os eventos organiza-
dos pelo CESE e os CES nacionais. Disponi-
biliza informações sobre os CES e os seus 

sítios Web e, inclusivamente, uma lista 
dos respetivos presidentes e secretários-
-gerais. Os utilizadores podem pesquisar 
documentos publicados pelos conselhos 
económicos e sociais consultando a base 
de dados prevista para o efeito, que dispo-
nibiliza pareceres, relatórios, resoluções, 
estudos, acordos, boletins informativos 
e outros documentos de interesse publi-
cados pelas organizações participantes.

Disponível em inglês e francês, o portal 
publica agora os fluxos do Twitter e RSS, 
permitindo assim acompanhar de perto 
a evolução dos acontecimentos.  (kf) 

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr  �l

EXPOSIÇÃO DO CESE SOBRE O AUTISMO

Em 3 de abril de 2017, a Secção Espe-
cializada de Emprego, Assuntos Sociais 
e Cidadania (SOC) realizará um debate 
sobre o autismo, associado ao Dia Mun-
dial da Consciencialização do Autismo 
celebrado a 2 de abril. No âmbito deste 
debate, o CESE está a organizar uma expo-
sição de fotografias sobre o autismo em 
parceria com a  Autismo Europa, uma 
organização cujo principal objetivo con-
siste em proteger os direitos das pessoas 
autistas e ajudá-las a melhorar a sua qua-
lidade de vida. A exposição inclui fotogra-
fias de três fotógrafos – do Reino Unido 
(Graham Miller), da Polónia (Michał Awin) 
e do Luxemburgo (Andre Weisgerber) –, 
bem como algumas fotografias de jovens 
artistas autistas da Escócia.

A exposição estará patente até 21 de abril 
de 2017 no edifício JDE, Atrium 6. (jp)�l

Subtitle 2: Projeção de filme no CESE: PASSAGEM PARA 
A HISTÓRIA: Nemeia antiga e os jogos nemeus

«... E lá, no fundo do túnel, o momento 
tão esperado: uma passagem para a his-
tória. De uma forma muito pessoal, uma 
pessoa retoma o fio da história e, esque-
cendo-se da idade, nacionalidade, raça ou 

cor, é arrastada para algo que é tanto um 
momento como uma eternidade.»

Nemea, que figura no mito de Hércules 
e o leão, foi palco de famosas compe-
tições desportivas, similares aos Jogos 
Olímpicos. O filme conta a história de um 
sítio arqueológico abandonado, de jogos 
antigos esquecidos – e do arqueólogo 
Stephen Miller. Através dos seus olhos, 
descobrimos este fascinante centro da 
Grécia antiga dedicado ao atletismo 
e à religião, enquanto pessoas de todo 
o mundo se reúnem para recriar os jogos 
nemeus. Acompanhamos a  sua expe-
riência única de uma «passagem para 
a história».

O filme será exibido em 29 de março de 
2017 às 19 horas no Atrium 6, seguido 
de uma sessão de perguntas e respostas 
com Joanna Tachmintzis, coprodutora do 
filme. (jp)� l

NOTÍCIAS BREVESUma estratégia no domínio das 
relações culturais internacionais
Pelo Grupo dos Interesses Diversos 
do CESE

O CESE está atualmente a elaborar um 
parecer intitulado «Para uma estraté-
gia da UE no domínio das relações 
culturais internacionais», de que 
é relator o presidente do Grupo dos Inte-
resses Diversos, Luca Jahier.

No âmbito dos trabalhos preparatórios 
para este parecer, realizou-se no dia 1 
de março uma audição para auscultar os 
pontos de vista da sociedade civil, das 
organizações multilaterais e  de outros 
operadores culturais. Luca Jahier abriu 
a audição em companhia de Silvia Costa 
e Elmar Brok, deputados ao PE e correlato-
res do relatório de iniciativa do Parlamento 
Europeu também sobre o mesmo tema.

No seu projeto de parecer, o CESE defende 
que se dê um passo em frente, garantindo 
que ao texto orientado «para uma estra-
tégia da UE» se segue a adoção e subse-
quente aplicação de uma estratégia clara 

e de um plano de ação. O plano de ação 
deve responder a quatro necessidades 
estruturais:
�l proporcionar clareza na governação 

ao nível da UE;
�l coordenar  e   oferecer  apoio 

complementar  ao  nível  dos 
Estados-Membros;

�l clarificar os aspetos financeiros;
�l promover redes de operadores cultu-

rais interligados, representando uma 
sociedade civil da cultura dinâmica.

Tendo presente o pleno reconhecimento 
da importância da cultura para a susten-
tabilidade, o CESE solicita que a cultura 
seja reconhecida como quarto pilar do 
desenvolvimento sustentável, de nível 
equivalente aos pilares económico, social 
e ambiental.

O CESE congratula-se por a cultura ser 
reconhecida como uma base crucial para 
a paz e a estabilidade e se revestir, por 
isso, de importância fundamental para 
realizar o  principal objetivo da União 

Europeia de promover a  paz, os seus 
valores e o bem-estar dos seus povos. 
O projeto de parecer, convida, pois, a UE 
a, com base na experiência europeia, 
«assumir o seu lugar como líder mundial 
na aplicação, proteção e promoção da paz 
em todo o mundo».

A audição contou ainda com a partici-
pação de representantes do Conselho 
da Europa, do Gabinete de Ligação da 
UNESCO em Bruxelas, dos EUNIC (Ins-
titutos Culturais Nacionais da União 
Europeia), do Comité das Regiões, da 
Comissão para a Cultura da organização 
Cidades e  Governos Locais Unidos, da 
Fundação InterARTS, da plataforma Cul-
ture Action Europe e do Fundo Roberto 
Cimetta. (cl)� l

Explicar os verdadeiros benefícios do CETA: um papel 
importante para as empresas
Pelo Grupo dos Empregadores 
do CESE

A votação do Acordo Económico e Glo-
bal (CETA) no Parlamento Europeu abre 
um novo capítulo de estreitamento das 
relações entre o Canadá e a UE. Contudo, 
sendo necessária a ratificação do acordo 
em todos os Estados-Membros, há ainda 
um caminho sinuoso a percorrer. O CETA 
é um acordo progressista de crescimento 
inclusivo, que traz benefícios substanciais 
às PME. As empresas têm um papel impor-
tante a desempenhar na sua promoção 
e na apresentação de exemplos concre-
tos dos seus benefícios. Estas são apenas 
algumas das opiniões expressas durante 
o debate com o embaixador do Canadá 
junto da UE, Daniel Costello, na reunião 
do Grupo dos Empregadores de 22 de 
janeiro de 2017.

Tal como salientou o Embaixador Daniel 
Costello, o acordo CETA tem uma impor-
tância estratégica, permitindo moldar 
o futuro do comércio globalizado em 
vez de seguir as tendências estabeleci-
das por outros. Assinalou que a aplicação 
provisória do acordo deverá ter início 
na primavera, o que permitirá mostrar 
os seus benefícios aos mais céticos. De 

acordo com um estudo conjunto, pre-
vê-se um crescimento de 23% nas trocas 
comerciais bilaterais quando o acordo 
estiver plenamente em vigor.

No debate, os membros do Grupo dos 
Empregadores levantaram uma série 
de questões sobre o acordo CETA e o 
comércio livre em geral. Jacek Krawczyk, 
presidente do Grupo dos Empregadores 
e do Comité de Acompanhamento para 
as Relações Transatlânticas do CESE, 
propôs a organização de uma mesa-re-
donda conjunta entre empresas para 
debater o CETA. «É justo afirmar que, 
no contexto mundial, o acordo CETA se 
tornou quase simbólico, como oportuni-
dade para melhorar o comércio interna-
cional em geral», declarou. (jl)� l

No Dia Internacional da Mulher de 2017
Por Gabriele Bischoff, presidente do 
Grupo dos Trabalhadores

«A igualdade salarial entre homens 
e mulheres é um princípio fundamental 
da UE, consagrado no Tratado de Roma 
em 1957. Ao celebrarmos o 60.º aniversá-
rio do Tratado, devemos também celebrar 
os progressos alcançados em termos de 
igualdade entre homens e mulheres: direi-
tos à licença de maternidade e igualdade 
de tratamento no acesso ao emprego, 
à formação, às promoções e em termos 
de condições de trabalho. Há hoje mais 
mulheres do que nunca no mercado de 
trabalho e em cargos de direção. Porém, 
a crise tem mostrado que nunca deve-
mos tomar este progresso como um 
dado adquirido. As medidas de austeri-
dade impostas na sequência da crise têm 

prejudicado os direitos das mulheres e a 
igualdade entre homens e mulheres. As 
mulheres mais pobres e mais vulneráveis 
são, muitas vezes, as mais afetadas. Entre 
as que correm maior risco de pobreza 
e de exclusão social estão as mães soltei-
ras. A igualdade entre homens e mulhe-
res não é  apenas para os períodos de 

prosperidade económica – é porventura 
ainda mais importante quando as socie-
dades estão sob pressão. As disparidades 
salariais entre homens e mulheres con-
tinuam a ser significativas, 60 anos após 
a  inclusão no Tratado do princípio da 
igualdade salarial. A eliminação dessas dis-
paridades deve continuar a ser uma prio-
ridade. A Europa só poderá prosperar se 
reconhecer e apoiar os talentos de todos. 
Os trabalhadores europeus necessitam de 
um aumento salarial e temos de renovar 
os nossos esforços para garantir que as 
mulheres recebam a sua justa parte.»

Para mais informações sobre as iniciati-
vas do Grupo dos Trabalhadores no Dia 
Internacional da Mulher, consulte: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-
2-news.41724� l
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