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Tem perguntas sobre a Europa?

Ligue para o número verde a
partir de qualquer lugar da UE
0080067891011

L Visite o Centro de Informação
EUROPE DIRECT para esclarecer

Editorial
O Centro Europe Direct reuniu com a
sua Assembleia de Parceiros no dia 27
de Janeiro. A reunião iniciou-se com
uma intervenção da Dra Margarida
Marques, Chefe da Representação da
Comissão Europeia em Portugal, que
fez uma exposição das prioridades de
comunicação da Comissão para 2009.
Os destaques em matéria de comunicação vão para as eleições para o Parlamento Europeu em 2009, as alterações
climáticas e a política energética, a
Agenda de Lisboa para o Crescimento e
Emprego e o 20º aniversário da queda
do Muro de Berlim. O Centro procurará ao longo das próximas edições da
Newsletter abordar cada um destes
temas. O Gestor do Centro Europe
Direct, Prof Jorge Faria fez um balanço
da actividade do Centro nos últimos

anos e o Prof. Emílio Mateus apresentou os moldes de funcionamento da
Assembleia de Parceiros. Foi ainda
apresentado o programa de Trabalho
do Centro para 2009.
Estiveram presentes na reunião cerca
de 30 pessoas, representando 26 entidades, desde autarquias, escolas, escolas, órgãos de comunicação social local
e órgãos da administração pública
local.
Espera-se que sejam celebrados protocolos de colaboração com todas estas
entidades locais e regionais e que o
programa do Centro para este ano seja
bastante participado indo ao encontro
das necessidades de informação dos
cidadãos da região.

dúvidas e obter documentação

@ Envie uma mensagem por correio electrónico
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Estratégia de Lisboa
A Comissão Europeia adoptou os
capítulos por país e várias recomendações no âmbito da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e Emprego, de forma a
que o plano europeu de relançamento económico seja aplicado
de forma que possa moldar o

futuro e responder à crise económica. Os capítulos por país analisam os progressos registados por
cada Estado-membro na aplicação da Estratégia de Lisboa, no
contexto da actual crise. Contemplam propostas de recomendações formais que deverão ser

aprovadas pelo Conselho Europeu da Primavera. A Comissão
adoptou igualmente relatórios
sobre a aplicação global da Estratégia de Lisboa nas políticas
macro e microeconómicas e no
domínio do emprego.

Desenvolvimento em: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm

Consumidores europeus insatisfeitos com sectores da
energia, da banca e dos transportes urbanos
Segundo um relatório publicado
pela Comissão, a energia, os
serviços bancários e os transportes (comboios, autocarros e eléctricos) três áreas de serviço verdadeiramente importantes para
os consumidores, são fontes de
graves problemas. No segundo
relatório anual da UE sobre o
painel de avaliação dos mercados

de consumo, são analisados mais
de 20 sectores de bens e serviços
(em que se incluem os sectores
da alimentação, do vestuário, do
calçado, dos serviços financeiros,
da energia e das telecomunicações) em função de cinco indicadores fundamentais—preços,
mudança de fornecedor, satisfação, queixas e segurança. O

objectivo é identificar quais os
mercados que apresentam maiores riscos de mau funcionamento
do ponto de vista dos consumidores. Em 2009, a Comissão vai
analisar exaustivamente as condições impostas aos consumidores do mercado retalhista da
electricidade.

Desenvolvimento em: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm

Investimento em infra-estruturas energéticas e de
banda larga
Como parte do Plano Europeu de
relançamento económico aprovado pelo Conselho Europeu em
Dezembro de 2008 e que se
encontra já em curso, a Comissão
Europeia apresentou duas propostas de investimento em grandes projectos no domínio das
infra-estruturas energéticas e de
banda larga para a Internet. A
ideia é dar à economia europeia,
a curto prazo, o estímulo de que
tanto precisa, visando, ao mesmo
tempo objectivos estratégicos,
como a segurança do aprovisionamento energético. Este pacote
de medidas irá beneficiar todos
os Estados-membros da União
Europeia. Este plano de recuperação da União Europeia é inteiramente centrado no investimento inteligente—um estímulo a
curto prazo que visa objectivos
de longo prazo. A Comissão
adoptou uma lista de projectos
específicos para os quais são
canalizados 5 000 milhões de
euros de verbas não aplicadas do
orçamento comunitário, para
construir uma Europa mais forte
a longo prazo. Segundo Durão
Barroso, “temos de colher os
devidos ensinamentos da recente
crise do gás e investir fortemente

no sector energético. Precisamos
também de estimular a economia
europeia fazendo chegar às
comunidades rurais as chamadas
auto-estradas da informação. A
Comissão está emprenhada em
colaborar com os Estadosmembros, todos eles beneficiários das medidas propostas, para
revitalizar a economia europeia
através de investimentos nestes
domínios fundamentais.”
O pacote de medidas apresentado contém:
- uma curta comunicação, que
descreve em traços gerais o contexto e os objectivos da iniciativa;
- relativamente aos projectos no
domínio da energia: uma proposta de regulamento que concede
apoio financeiro comunitário a
projectos estratégicos no domínio da energia. Propõe-se um
montante total de 3 500 milhões
de euros para investimento na
captura e fixação de carbono
(dotação de 1 250 milhões); para
projectos de infra-estruturas
eólicas no mar (500 milhões) e
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para projectos de interconexões
de gás e electricidade (1750
milhões);
- relativamente à banda larga: a
Comissão propõe-se canalizar 1
000 milhões de euros para a
expansão e a modernização da
Internet de elevado débito nas
comunidades rurais. Esta verba
será canalizada através do actual
Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural e destinar-se-á a
colmatar as lacunas do mapa
europeu da banda larga (os 30%
da população das zonas rurais
que ainda não têm acesso à banda larga);
- quanto à resposta aos novos
desafios identificados no balanço
a meio percurso da política agrícola comum: utilizando os mecanismos existentes para o desenvolvimento rural, serão canalizados 500 milhões de euros para
lançar o trabalho de resposta aos
“novos desafios” de energia renováveis, a gestão da água, a biodiversidade e a reestruturação do
sector leiteiro.
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UE E I&D

Europa regista progressos consideráveis em matéria
de inovação
O Painel Europeu da Inovação de
2008, publicado recentemente,
revela que a UE registou progressos consideráveis em matéria de
inovação antes da eclosão da
crise financeira. O atraso em
relação aos Estados Unidos e ao
Japão foi reduzido, designadamente graças aos esforços envidados por muitos dos novos
Estados-membros, como Chipre,

Roménia e Bulgária. Ao recursos
humanos e a disponibilidade de
financiamento para a inovação
aumentaram consideravelmente
em toda a UE. O investimento
efectuado pelas empresas em
matéria de inovação continua,
todavia, a ser relativamente baixo,
sobretudo quando comparado
com o efectuado pelas empresas
dos Estados Unidos e do Japão. O

Painel Europeu da Inovação é
acompanhado pelo relatório
“Ciência, tecnologia e Competitividade”, de 2008, que fornece
uma análise mais aprofundada
das tendências em matéria de
I&D público e privado, do
desempenho tecnológico e dos
progressos efectuados para a
criação do Espaço Europeu da
Investigação.

Desenvolvimento em: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/112&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Espaço Europeu de Investigação é cada vez mais atractivo, mas a
intensidade das actividades de I&D estagnou na UE
Um relatório contendo os principais dados de 2008 no domínio
da ciência, da tecnologia e da
competitividade, publicado
recentemente, dá pela primeira
vez uma ideia dos progressos
registados entre 2000 e 2006 em
matéria de investimento em I&D
na UE e quanto à criação do
Espaço Europeu de Investigação.
O relatório revela que aumentou
o número de investigadores na
Europa e que a UE atrai cada vez
mais investigadores estrangeiros,

bem como investimentos privados
em I&D provenientes dos Estados
Unidos. Contudo, a estagnação da
intensidade em I&D na UE-27
(despesas em I&D em % do PIB)
em 1,84% compromete a ambição
da UE de se tornar uma sociedade
assente no conhecimento competitivo à escala mundial. Embora
muitos dos Estados-membros
tenham aumentado os seus investimentos em investigação e
tenham tornado os seus sectores
de investigação mais eficazes, a

UE ainda está longe de atingir os
Objectivos de Lisboa, ou seja, o
investimento de 3% do PIB em
I&D. O Painel Europeu da Inovação de 2008, fornece mais dados
sobre os resultados da UE em
matéria de inovação. Os dois
relatórios indicam que a UE tem
de alterar a sua estrutura industrial, apostar mais na inovação e
tirar mais partido dos investimentos que efectua em I&D.

Desenvolvimento em: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/92&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

UE E AMBIENTE
Alterações Climáticas: Comissão apresenta pacto mundial
A Comissão Europeia apresentou
recentemente as suas propostas
relativas a um novo acordo mundial, abrangente a ambicioso,
para a resolução do problema
das alterações climáticas, contemplando igualmente o financiamento desse acordo. A celebração de um novo pacto está
prevista para a conferência da
ONU sobre o clima, que irá ter
lugar em Dezembro, em Copenhaga. Para que o aumento da
temperatura possa ser mantido
inferior a 2ºC, os países em
desenvolvimento vão exigir, ao
mundo desenvolvido e às instituições multilaterais, um financiamento substancialmente
superior que os ajude a contribuir para a resolução do problema das alterações climáticas. Nas
propostas da Comissão inclui-se
a criação de um mercado de
carbono à escala da OCDE até
2015 e de fontes de financiamento internacional inovadoras, com
base nas emissões e na capacidade de pagamento de cada país.
Objectivo de Copenhaga
O objectivo da UE é limitar o

aquecimento global a menos de
2ºC acima da temperatura préindustrial, dado existirem fortes
indícios científicos de que as alterações climáticas constituirão um
perigo para além daquele limiar.
O acordo de Copenhaga deve, não
só estabelecer metas mundiais
para a redução das emissões, mas
também uma base para o reforço
da capacidade de adaptação de
cada país às alterações climáticas.
A Comunicação da Comissão oferece propostas concretas para a
consecução destas metas.
Metas e Medidas
Para permanecermos abaixo do
limiar dos 2ºC, é necessário que
as emissões à escala mundial
atinjam o seu máximo antes de
2020, descendo em seguida, até
2050, para menos de 50% dos
níveis de 1990. Para este efeito,
são necessárias medidas tanto dos
países em desenvolvimento como
dos países desenvolvidos.
Os países desenvolvidos devem
liderar o processo, reduzindo as
suas emissões colectivas de 30%
dos níveos de 1990 até 2020. A
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União Europeia deu o exemplo,
ao comprometer-se reduzir em
30% as suas emissões se outros
países desenvolvidos se comprometerem a efectuar cortes comparáveis e já aplicou as medidas
tendentes a diminuir em 20% as
suas próprias emissões. A comunicação propõe parâmetros específicos para assegurar que as
metas nacionais envolvam um
grau de esforço comparável.
Todos os países da OCDE e os
Estados-membros da UE, bem
como os países candidatos à
adesão e os potenciais candidatos, devem estabelecer metas de
emissão.
Os países em desenvolvimento,
com excepção dos mais pobres,
devem até 2020, limitar o crescimento das emissões colectivas a
15-30% abaixo dos níveis correspondentes ao cenário de ausência de medidas específicas. Para
o efeito, impõe-se uma rápida
diminuição das emissões resultantes da desflorestação tropical.
Os países em desenvolvimento
devem comprometer-se, até
2011, a adoptar estratégias de
desenvolvimento com baixas
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emissões de carbono, abrangendo todos os principais sectores
emissores. Haverá um novo
mecanismo internacional para
avaliar estas estratégias e associar as acções propostas a um
apoio externo adequado.
Financiamento do desenvolvimento com baixas emissões de carbono
Para que as emissões possam ser
reduzidas, o investimento adicional líquido à escala mundial
poderá ter de subir para cerca de
175 mil milhões de euros anuais
em 2020. os países em desenvolvimento necessitarão de mais de
metade deste montante. Até
2020, as acções levadas a cabo
nestes países terão, na sua maioria, baixos custos—senão lucros-,
devendo ser financiadas a nível
interno. O apoio financeiro internacional a acções que excedam
as capacidades internas de um
país deve provir de fontes como
os fundos públicos e os mecanismos internacionais de crédito
para o carbono.
O acordo de Copenhaga deve

igualmente prever um quadro de
ajuda aos diversos países na
adaptação às alterações climáticas inevitáveis. A todos os países,
desenvolvidos ou em desenvolvimento, deve ser exigida a elaboração de estratégias nacionais
para a adaptação. Os mais vulneráveis dos países menos desenvolvidos e dos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento
devem receber apoio para a
adaptação.
A UE deve estudar potenciais
fontes inovadoras de financiamento internacional baseadas no
princípio do “poluidor-pagador”
e na capacidade de pagamento.
Um parte das receitas dos Estados-membros obtidas com o
leiloamento no âmbito do sistema de comércio de licenças de
emissões da UE poderá também
ser utilizada para apoiar os países em desenvolvimento.
Mercado Mundial de Carbono
A UE deve procurar criar, um
mercado de carbono à escala da
OCDE mediante a ligação do seu

sistema de comércio de licenças
de emissão a outros sistemas
comparáveis de cap-and-trade
(limitação e transacção), a fim de
atenuar as alterações climáticas e
reunir fundos para o seu combate. O mercado deve ser alargado
às principais economias emergentes até 2020, com vista à
criação de um mercado mundial
de carbono.
O mecanismo de desenvolvimento limpo instituído pelo Protocolo de Quioto deve ser reformulado. No caso dos países em desenvolvimento mais avançados e dos
sectores económicos altamente
competitivos, o mecanismo de
desenvolvimento limpo deve ser
gradualmente substituído por
um mecanismo de crédito sectorial e por sistemas de cap-andtrade.
Próximas etapas
Os destinatários da comunicação
da Comissão são o Conselho , o
parlamento e os órgãos consultivos da UE. Prevê-se que o Conselho Europeu formule uma resposta em Março.

Comunicação “Towards a compehensive climate change agreement in Copenhagen” COM (2009)39
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/future_action/communication.pdf

UE E CONSUMIDORES
Novo sistema de análise do consumo
A Comissária da UE Meglena
Kuneva anunciou recentemente
o lançamento do novo observatório dos mercados de consumo,
que analisa o desempenho dos
mercados dos diversos sectores
da economia na perspectiva dos
consumidores. O novo processo
desenrolar-se-á em duas fases. A
primeira consiste numa análise
exaustiva dos mercados retalhistas em função de cinco indicadores de consumo fundamentais—
preços, reclamações, taxas de
mudança, satisfação e segurança– a fim de detectar padrões
que possam indicar um mau
funcionamento do mercado.
Estas irregularidades—que
podem ser reveladoras de práticas que distorcem a escolha dos
consumidores e obstruem a concorrência a nível do retalho—
podem desencadear a segunda
fase do processo, ou seja, uma
investigação exaustiva de um
mercado de consumo específico e
a subsequente aplicação de medidas correctivas. No âmbito alargado do novo observatório dos
mercados de consumo insere-se
também a aferição da solidez da
conjuntura de consumo dos

vários Estados-membros e o grau
de integração do mercado interno retalhista. Este processo completará o acompanhamento e a
análise propostos na recente
revisão do mercado único. Os
primeiros resultados da análise
põem em evidência a falta de
dados exaustivos e comparáveis à
escala comunitária sobre consumo em áreas fundamentais. A
compilação destes dados constituirá uma das grandes tarefas da
política dos consumidores nos
próximos anos.
A análise
O painel de avaliação dos mercados de consumo de 2008 inclui
os resultados do primeiro exercício de análise. Este painel de
avaliação, ainda em fase embrionária, recorre aos dados dos
diversos serviços da Comissão—
relativos, entre outros, à concernência, à sociedade da informação, ás empresas e à defesa dos
consumidores—bem como o
Eurostat ( o Serviço de Estatística das Comunidades Europeias),
que trabalha em coordenação
com os institutos nacionais de
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estatística. Muitos dos dados
apresentados são já do domínio
público.
Resultados
O principal resultado do primeiro painel de avaliação é a inexistência de dados sobre o consumo
comparáveis e exaustivos em
diversas áreas fundamentais para
os consumidores. Em 2008 e nos
anos vindouros, há assim que
realizar esforços consideráveis
para recolher esses dados, em
estreita colaboração com os institutos de estatística dos Estadosmembros, as associações de consumidores e as entidades reguladoras. Entre os assuntos prioritários para 2009 incluem-se:
- o lançamento de um processo
de consulta sobre a elaboração de
uma classificação europeia de
reclamações de consumo;
- a colaboração com o Eurostat e
os institutos nacionais de estatística para desenvolver dados comparáveis em matéria de preços;
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- o alargamento do âmbito dos
sectores abrangidos pela avaliação
da satisfação dos consumidores.
No quadro da primeira análise, os
indicadores de consumo - fixação
de preços, mudanças e reclamações, etc—por país e por sector
apontam para um possível mau
funcionamento do mercado a
nível do retalho numa diversidade
de mercados de consumo, o que
poderá justificar a realização de
análises suplementares. Os cinco
casos seguintes exemplificam
alguns dos problemas com que os
consumidores se deparam a nível
do retalho, por exemplo:
1. De acordo com as informações
transmitidas pelas associações de
consumidores, os preços das
câmaras digitais podem variar até
30% entre países vizinhos. Como
se pode conciliar esta situação
com um mercado supostamente
único?
2. Dados fornecidos por Portugal
confirmam que mais de 90% dos
assinantes não utilizam a tarifa
que minimiza os custos incorridos
com as suas comunicações
móveis. O estudo revela que, em
média, os consumidores portugueses malbaratam mais de 100
euros por ano.
3. Qual a razão para que os serviços de telefonia fixa sejam 20%
mais caros na Bélgica do que nos
Países Baixos? Os impostos poderão estar, ou não, na origem desta
diferença, mas há que determinar
a causa com exactidão. Em Itália,
o preço da electricidade é o dobro
do praticado na Finlândia ou na
Grécia, porquê?
4. As taxas médias de gestão de
contas bancárias variam entre
zero e mais de 80 euros nos países
da UE. Porquê?
5. Há uma manifesta falta de clareza nos mercados de energia,
onde os consumidores têm muita
dificuldade em compreender e
comparar ofertas e, por isso, não

ousam mudam. Um estudo realizado no reino Unido revela que
20% a 32% das pessoas que
mudaram de fornecedores em
2000 na sequência da liberalização dos mercados de energia o
fizeram, efectivamente, para contratos mais desfavoráveis.
Próximas etapas
Em muitos sectores fundamentais, como o das telecomunicações e o da energia, estão actualmente em curso trabalhos que
visam as questões abordadas.
Atendendo à limitação dos recursos disponíveis e com base nos
dados da análise constante do
painel de avaliação, foram seleccionados três domínios de acção
prioritários para 2008:
1. Serviços financeiros de retalho.
Com base nos trabalhos já realizados pela Comissão no domínio
dos serviços financeiros de retalho, aprofundar-se-á a análise,
sobretudo na perspectiva do
resultados para os consumidores.
Realizar-se-á um estudo orientado a fim de melhor compreender
os factores que determinam a
transparência dos preços, a comparabilidade e a mobilidade dos
consumidores no domínio dos
serviços financeiros. Os resultados serão publicados no prazo de
um ano.
2. vendas transfronteiras de bens
de consumo comercializáveis
(câmaras, CD, livros). O nível de
confiança dos consumidores nas
trocas comerciais transfronteiras
continua a ser baixo e as diferenças de preços dos bens comercializáveis a nível transfronteiras
devem ser estudadas. Este é um
domínio de acção prioritário, que
será objecto de um relatório em
2008.
3. Vias de recurso dos consumidores. Os consumidores não têm
grande confiança no tratamento
das suas reclamações ou na
obtenção de reparação a nível
nacional ou transfronteiras. Neste

domínio realizar-se-ão iniciativas
orientadas.
Antecedentes
Temos vindo a assistir, num número
crescente de sectores, ao aparecimento e à proliferação de práticas
diversas no segmento retalhista que,
aparentemente, distorcem as escolhas e o comportamento dos consumidores e podem mesmo constituir
obstáculos ao exercício de uma concorrência efectiva. Estas incluem
estratégias de obscurecimento ou
práticas complexas de fixação de
preços que comprometem a capacidade dos consumidores de compararem ofertas e decidirem da melhor
forma. Incluem práticas comerciais
que exploram preconceitos a fim de
distorcerem as escolhas dos consumidores através de ofertas tentadoras, ou associam ofertas e agrupam
em pacotes pequenos serviços aos
quais os consumidores não costuma
m prestar atenção quando fazem
uma compra mais avultada. São
ainda preocupantes outras formas
mais visíveis de restringir as escolhas dos consumidores como sejam
as cláusulas contratuais abusivas que
vinculam o consumidor e lhe dificultam uma eventual mudança.
Os instrumentos necessários para
realizar investigações no mercado
existem já a nível nacional e da
Comissão Europeia, sob a forma de
inquéritos obre a concorrência e
averiguações de dados sobre os obstáculos à realização do mercado
interno. Em geral, colocam em evidência a pujança do tecido empresarial e baseiam-se nas informações
fornecidas pelas próprias empresas.
O observatório dos mercados de
consumo facultará os instrumentos
necessários para avaliar se foram
instituídas as condições indispensáveis para a fase final do comércio a
retalho: a compra final pelo consumidor. Pretende-se que essa transacção final decorra na sequência de
uma decisão imparcial e informada
e, desta forma, se fomente uma concorrência leal com base no valor
intrínseco dos bens e serviços.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E PARCERIAS

Veja as oportunidades de financiamento em todas as áreas:
http://europedirect.esgs.pt/Financiamento.asp
Saiba em que projectos podem ser parceiro:
http://europedirect.esgs.pt/Parcerias.asp

Centro de Informação EUOPE DIRECT de Santarém—ESGS tel/fax 243322427 email europedirect@esg.ipsantarem.pt sítio Web http://europedirect.esgs.pt

Newsletter nº 32, Janeiro 2009

