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A ESAN-NEWS é um documento de ligação entre os membros. Com um formato simplificado é amplamente distribuído e 
permite ao leitor, através das suas numerosas ligações, o acesso ao sítio e à plataforma digital da ESAN aisbl. 

UNIÃO EUROPEIA • A Taxa Tobin irá render mais do que o esperado 
                                

A futura taxa europeia sobre as transações financeiras,  
conhecida como Taxa Tobin, renderá mais do que o 

 inicialmente previsto, anuncia o Financial Times na sua edição de 30 de janeiro. O 
jornal diário britânico teve acesso à última versão do projeto de diretiva. De 
acordo com as suas informações, o rendimento deste imposto estará 
compreendido entre 30 a 35 biliões de euros por ano, em vez dos  10 a 20 biliões 
de euros inicialmente previstos. 
    

Onze países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
França, Grécia, Itália e Portugal) estão comprometidos em aplicar esta taxa, a qual 
será de 0,1% sobre a transação de ações e obrigações, e de 0,01% sobre os 
produtos derivados. Para reduzir os riscos de deslocalização das operações, esta 
taxa será aplicada desde que uma das partes esteja sedeada num dos países que a 
adotaram, independentemente do local em que a transição de realize. A Comissão 
Europeia deverá melhorar as suas propostas até ao mês de março. A Taxa não 
entrará em vigor antes de 2014. 
 

http://www.courrierinternational.com/breve/2013/01/30/la-taxe-tobin-rapportera-bien-plus-que-prevu 
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A SOCIEDADE CIVIL DEFINE OS CRITÉRIOS DA DEMOCRACIA 
 

Estrasburgo 24.01.2013: Os representantes da Sociedade Civil Europeia adotaram 
hoje uma «Declaração sobre a verdadeira democracia» que define as exigências 
fundamentais de um regime demográfico. 
  

A Conferência das Organizações Internacionais não Governamentais do Conselho da 
Europa, que reúne mais de 400 OINGs europeias, publicou esta declaração num 
momento em que existe um número crescente de governos e de partidos políticos 
que perseguem fins populistas e nacionalistas muitas vezes questionáveis… 

O objetivo da declaração é fornecer um inventário dos 
princípios base da democracia para a desenvolver e consolidar 
na Europa e mais além…  

    

A declaração está dividida em 3 grandes capítulos: 
(A) Princípios e valores da verdadeira democracia; 
(B) Condições de ordem política para o exercício de uma democracia verdadeira; 
(C) Condições de ordem económica, social e cultural para o exercício de uma 
democracia verdadeira. 
O documento destina-se a definir de forma mais clara os três princípios que 
caracterizam o Conselho da Europa, que são: o respeito pelos direitos universais e 
inalienáveis da pessoa humana, a preeminência do direito e o verdadeiro caráter 
democrático dos regimes políticos…  

 

René LEDERMANN, presente em Estrasburgo em nome da ESAN, adaptou o 

texto . 
     http://www.coe.int/t/ngo/Articles/Press_release_democracy_declaration_240113_fr.asp 

 

                                                                                 

 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home   

http://www.presseurop.eu/fr 

 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/europe-international,884/l-action-europeenne-et,1707/ 

 

 

 

                                               http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio- 
                                               da-solidariedade-e-seguranca-social.aspx 
 
 

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html    
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Porquê participar ? 
  

«Cooperamos para uma Europa mais humana e solidária, para uma política 

social forte, consistente e de alto nível» 
   

A rede europeia da ação social ESAN, criada em 1991, atua junto das instituições 
europeias para um melhor equilíbrio entre uma economia desenvolvida e uma 
política social de alto nível. 
  

Estimula a troca de experiências de terreno na Europa e a cooperação entre todos 
os atores. 
   

A realização destes objetivos implica a participação de todos. 
   

Associações e instituições que operam no campo social, temos necessidade: 
■  da vossa experiência social de acordo com a área específica; 
■  da vossa avaliação das necessidades e expectativas da população em relação às 
condições e qualidade de vida, tanto no seu meio imediato como no seio da União 
Europeia.  
   

«É através da combinação dos nossos trabalhos que, em conjunto, traremos 

garantias às exigências éticas e sociais daqueles para os quais somos porta-

vozes.»  
   

Para interpelar os decisores europeus e fazer ouvir a voz do setor social, 
precisamos de ser numerosos para ter peso na elaboração de uma política social 
europeia, na sua implementação e na sua avaliação.  

 

JUNTOS, investiremos não compo comunitário para   
que a Europa seja um assunto de todos! 

 

«Construamos uma Europa preocupada com o futuro das crianças e dos jovens, 

que respeite a dignidade de todos os seres humanos, a sua cultura e a sua 

liberdade, uma Europa calorosa, solidaria e próspera».   

 

Léon DUJARDIN,  Presidente da Rede ESAN 
 
Comment devenir un membre 
 
Pour aller bien à un membre d'ESAN, les organismes devraient : Ayez un 
statusSign juridique une déclaration déclarant qu'ils approuvent le contenu 
de la déclaration des droits de l'homme et de la déclaration de la 
convention des droits de l'enfant. Acceptez les valeurs d'ESAN. 
 
http://esan.eu/en/sharing-experience/our-members/ 

Lançamos no quadro deste ano europeu de 2013… 
                                                                                  …um apelo aos cidadãos europeus  
 

Para sermos ouvidos precisamos ser numerosos. A ESAN planeia, no quadro da iniciativa da cidadania 
europeia, finalmente incluida no tratado de Lisboa, preparar a recolha de um milhão de assinaturas em, 
pelo menos, 7 países europeus.(*) Precisamos estabelecer uma equipa de voluntários por país e 
proporcionar uma vasta campanha de comunicação.  
Juntos, participamos na criação de uma Europa de cidadãos solidários entre si. (**) 
   

Léon DUJARDIN, Presidente da ESAN –AISBL 
  

«Implantamos uma base social propulsora do desenvolvimento humano e  

fator de uma economia sustentável». 

«Uma proteção social bem concebida contribui para a redução da pobreza e  

para garantir a estabilidade social. É considerada como um fator produtivo e  

como um fator de crescimento sustentável. Propõe conciliar o crescimento  

do emprego, a proteção do trabalho e a assistência aos mais vulneráveis» (***).  
 
 

(*) Artigo 11, parágrafo 4, do Tratado da União Europeia:  
«Os cidadãos da União, pelo menos um milhão, de um número significativo de Estados Membros, podem tomar a 
iniciativa de convidar a Comissão, no âmbito das suas atribuições, a apresentar uma proposta adequada sobre as 
questões a respeito das quais os cidadãos consideram ser necessário um ato jurídico da União para a aplicação dos 
tratados.» (Ver o vosso guia de iniciativa da cidadania europeia – Comité económico e social europeu – 
www.eesc.europa.eu) 
  

(**) Em Portugal, em maio de 2012, com a Fundação COI, membro da ESAN, organizámos um seminário no Pinhal Novo, 
perto de Lisboa, sobre o tema «Para uma política social europeia comum, o papel da ESAN», no qual reunimos mais de 
100 pessoas. Durante este seminário, Rodolfo CRESPO, ex-deputado europeu declarou «O que falta na Europa é uma 
opinião europeia a favor da política social comum».     

                           http://www.fundacao-coi.pt 
 

          (***) Recomendação sobre os pisos de proteção social de 2012 (N° 202) da OIT. 
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 «Eu quero a Europa!» [http://www.widoostudio.com/jeveuxleurope/] 

 
“Eu quero a Europa” é uma iniciativa Franco-alemã, criada por uma 
plataforma de doze parceiros. “Eu quero a Europa” procura recolher o 
testemunho de todos os cidadãos europeus a fim de afirmar que as 
soluções para as dificuldades atuais devem ser encontradas.     
   

Depois de dois séculos, os intelectuais, os políticos, os artistas e numerosos 
cidadãos sonham a Europa… A Europa é um exemplo de coexistência 
harmoniosa e de prosperidade para a humanidade… Muitos, após as 
tragédias da II Guerra Mundial, aproveitaram a oportunidade que lhes foi 
oferecida para criar uma paz duradoura entre os povos irmãos da Europa… 
Graças ao sonho destes homens, que foram capazes de traduzir em ações, 
vivemos atualmente neste contexto de paz há tanto tempo, mesmo que não 
nos demos conta sem um esforço consciente, apelando à memória dos mais 
velhos... Sim, a Europa existe… A Europa de hoje é uma União que se 
constrói e, portanto, procura criar forças para é preciso reunir. As luzes 
devem reacender-se na Europa. 
 
A Europa é uma voz que pode fazer ouvir a vontade de 500 milhões de 
cidadãos e levar os nossos valores ao cenário internacional. 

 
O ano franco-alemão foi lançado a 22 de setembro de 2012 pelo encontro entre o 
presidente da República Francesa e a chanceler da República Federal da Alemanha 
em Ludwigsburg, para comemorar o discurso à juventude proclamado pelo General 
de Gaulle em 1963… 
 
Este ano celebram-se os cinquenta anos da cooperação franco-alemã. As 
celebrações continuarão até julho de 2013. 

  

«Aqui , em Berlim, eu não vivo, eu sobrevivo. » (1) 

Em 2007, perdi o meu emprego como técnico de informática e nunca mais 
tive acesso a um emprego estável. Muito velho, muito qualificado, muito 
caro, eis os argumentos dos empregadores. A partir daí foi a queda social. 
Como milhares de alemães, eu faço parte dos trabalhadores que recebem 
1,50€ por hora, invenção da lei Hartz IV. Tenho de me sustentar com 374 
euros por mês. Eu tenho problemas de diabetes e aguento-me. Mas há dias 
em que é muito difícil e em que digo que por vezes seria melhor morrer do 
que viver assim.»  
(Peter, 56 anos, Berlim, Alemanha.) 
 
«Em Atenas, o número de pessoas sem-abrigo não para de aumentar e as 
lojas fecham umas atrás das outras.»  
(Marietta, 22 anos estudante de arquitetura em Atenas, Grécia) 
   

(1) Fonte : Revista Convergence de janeiro-fevereiro 2013 
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