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A Vida das 
Instituições

«Confrontos Europa»  … Contacto : christian.caron@gleeds.fr

Conferência de 12 de junho de 2012 em Paris organizada pela CE e EIFR

Assunto:  “Propostas para a recuperação industrial na Europa”, com Philippe 
Maystad, ex-ministro das Finanças da Bélgica, ex-presidente do BEI (Banco 
Europeu de Investimento)... Philippe Herzog, Presidente fundador da Confrontos 
Europa..Edouard de Lencquesaig, Diretor Geral do EIFR (Instituto Europeu de 
Regulação Financeira)... Michel Pébereau, Presidente honorário do BNP Paribas.

Resumo: A industrialização europeia é relativa. Na verdade, ela cresce todos os 
anos, mas ligeiramente em relação aos Serviços.
A Europa é composta por países cujo desenvolvimento não é homogéneo (nos 
países do Nortecomparados com os países do Sul).
Para ser compatível com o desenvolvimento dos EUA e do Japão, a Europa deve :
Aumentar e partilhar os seus custos em Pesquisa e Desenvolvimento.
Melhorar a sua competitividade através de uma melhor qualificação do pessoal da 
empresa.
Implementar os financiamentos a longo prazo.
Ser solidário e trabalhar em cooperação competitiva.
   

Oportunidades

Angariação de fundos... Estamos a vender 9 cópias de uma gravura intitulada 
“Os Precursores”, é uma obra do pintor e gravurista belga, CLAUDE LYR.

– Foi uma encomenda que lhe foi feita por uma organização 
dedicada à educação das crianças – A gravura representa 
Commenius, pedagogo e filósofo Checo da idade média que 
preconizava os jardins de infância de crianças acolhidos, 
meninas e meninos “Ecole du Giron Maternel” - ERASME – 
gravada com o retrato de Holbein no Louvre e DECROLY, 
médico e psicólogo belga, que abriu o caminho a novas 
conceções da educação e do ensino. 

– Se estiver interessado contacte [liliane.esan@skynet.be]

Ligações 
Web

Os SSIG*** > iniciativa associativa e atribuição SIEG* 
> reunião seguinte dos intergrupos dos serviços públicos e 
economia social
 

Enquanto se aguarda o relatório de contas oficial, a DG da competição confirmou 
publicamente dois elementos chave para os atores da economia social :

1- a compatibilidade entre a iniciativa do operador e da atribuição SIEG*:   nada no 
direito comunitário dos auxílios do Estado proíbe o operador de estar na iniciativa 
de identificação de uma necessidade, de propor um projeto de interesse geral e 
deste ser reconhecido como tal e financiado por uma autoridade publica sob a 
forma de compensação. O projeto em questão é reconhecido pela autoridade 
pública quanto ao seu caráter de interesse geral em atos oficiais de mandato 
SIEG* como definido na decisão de dezembro 2011 por referencia às disposições 
do Tratado (TFUE art. 106,2 * * aplicação para empresas “encarregues da gestão 
do SIEG*”).

2 – o ato de mandato SIEG deve definir sobretudo a natureza das obrigações do 
serviço publico a atender mas não proíbe o operador de dispor de uma margem de 
manobra quanto às reais condições de uso e evolução.

*SIEG : Serviços de Interesse Económico Geral

**TFUE : Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

***SSIG : Serviços Sociais de Interesse Geral

Contactar  [liliane.esan@skynet.be]   
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Liliane Cocozza, membro da UFA (União Francófona de Assistentes Socais), 
Vice Presidente da ESAN e representante permanente na Comissão Europeia em 
Bruxelas. (extraído da exposição efetuada em Pinhal Novo a 24 de maio de 2012)

Como a rede ESAN tomou o seu lugar junto das instituições europeias?
“Fizemos a observação de que a pobreza, a exclusão, as injustiças, a 
discriminação... advinham dessa dificuldade encontrada por muitos cidadãos em 
aceder aos seus direitos, a todos os direitos existentes, mas também àqueles que 
deveriam contribuir para melhorar a qualidade de vida na Europa.”
Este princípio é sempre o nosso fio condutor, é ele que guia os nossos trabalhos 
em Bruxelas.

A Plataforma Social Europeia é a nossa base, é lá que tudo começa quando se 
trata de travar uma luta para melhorar o desenvolvimento da política social 
europeia. Em 1993, na preparação do Tratado de Amesterdão, a Comissão pediu 
a sete campos, para analisarem a situação na Europa, e apresentarem propostas 
para melhorar a comunicação e a participação dos cidadãos no trabalho das 
instituições europeias... "Hoje não falamos mais deste relatório, que foi o 
instigador da criação de estruturas que aproximam a sociedade civil das 
instituições europeias e lhe permitem que gradualmente se afirme como o terceiro 
pilar.”

Em 1995, a Comissão saudou a criação de uma "Plataforma" que reúne redes 
de associações sociais. Com cerca de 45 outras redes sociais, “A ESAN foca-se 
em fazer ouvir as vozes dos cidadãos que nunca tomam a palavra, nunca são 
ouvidos... Assim, ficámos comprometidos em desenvolver uma Carta dos Direitos 
Fundamentais". O nosso documento elaborado com os sindicatos foi apresentado 
na convenção. Adotada em Nice, a Carta dos Direitos Fundamentais é agora 
incluída no novo tratado, ela é saudada por todos, mas enfraquecida, perdida 
entre outras cartas, e um pouco esquecida na plataforma... 

"Este é um fracasso? ... Não, é uma luta, não fazemos mais a guerra com 
soldados armados, fazemos a guerra com os MILITANTES, obstinados, vigilantes 
e que não se deixam aprisionar por desvios das políticas económicas 
desenvolvidas para frear o desenvolvimento social." desenvolvimento social."

Nota: Se o vosso logótipo não estiver publicado, por favor contacte o Editor-Chefe

A Fundação Internacional Carrefour apoia o “Instituto de Apoio à Criança” 
(IAC), que tem por missão a aprendizagem de uma profissão e a aquisição 
de competências sociais para viver em comunidade e numa empresa 
destinada a jovens em situação de exclusão.
 

Foram selecionados 81 candidatos com idade entre os 14 e os 18 anos, em 
situação de insucesso escolar há mais de um ano e apresentando distúrbios de 
comportamento, para receber formação em diversos ofícios e reintegrar a vida 
ativa.
As entrevistas permitem conhecer os candidatos, graças às questões colocadas 
que vão desde o percurso académico, situação pessoal aos seus interesses. 
Estas permitiram conhecer as expetativas dos jovens sobre o programa proposto 
pelo IAC e pelo Carrefour Portugal. Após um diagnóstico e uma avaliação de 
competências, eles estão prontos a seguir uma formação. Os patrocinadores, 
homens e mulheres do grupo Carrefour... 
Realizar-se-ão reuniões com as famílias  para resolver situações específicas, 
serão efetuadas visitas domiciliárias para colocar os pais ao corrente do 
progresso da formação dos seus filhos. Os resultados obtidos demonstraram que 
as alterações de comportamento e de hábitos mudaram...
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A formação num contexto real de trabalho foi realizada por uma equipa 
do Carrefour de Telheiras. Adaptada às experiências e aos problemas 
de integração ela apresentou os ofícios disponíveis na loja...
Uma vez a formação terminada e tendo em conta os seus resultados, o 
Carrefour Portugal decidirá integrar ou não estes jovens no mercado de 
trabalho.
Fonte [http://www.fondation-carrefour.org]
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