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Preâmbulo 

Este «Livro Branco» tem a ambição de alimentar a reflexão e contribuir para a tomada de decisões 
— descentralizadas, nacionais ou comunitárias — que nos permitam lançar as bases de um desen
volvimento sustentável das economias europeias que as capacite para enfrentarem a concorrência 
internacional criando simultaneamente os milhões de novos postos de trabalho que são neces
sários. 

Estamos de facto convictos de que as economias europeias têm um futuro. Se tomarmos em consi
deração os fundamentos clássicos da prosperidade e da competitividade, a Europa conserva todas 
as suas oportunidades. Pela importância do seu capital imaterial (educação, qualificações, aptidão 
para a inovação e tradições), por dispor dum capital financeiro e de instituições bancárias muito 
eficazes, pela solidez do seu modelo de sociedade e pelas virtudes da concertação social, a Europa 
detém trunfos que lhe cabe fazer frutificar. 

Tendo em conta a amplitude das necessidades a satisfazer, tanto na Comunidade como no exterior, 
a recuperação passa pelo desenvolvimento das actividades de trabalho e de emprego e não pelo 
consentimento dado a soluções globalmente maltusianas. Sim, nós podemos criar postos de traba
lho, nós devemos criar postos de trabalho para garantir o futuro. O futuro dos nossos filhos, que 
têm de encontrar esperança e motivação na perspectiva de participarem na actividade económica 
e social e de serem parte activa na sociedade onde vivem. O futuro dos nossos sistemas de protecção 
social, ameaçados a curto prazo pela insuficiência do crescimento e a longo prazo pela deterioração 
da relação entre trabalhadores activos e não activos. 

Por outras palavras, temos a enorme responsabilidade de encontrar, continuando a ser fiéis aos 
ideais que forjaram a personalidade e a marca distintiva da Europa, uma nova síntese entre os ob
jectivos prosseguidos pela sociedade — o trabalho como factor de integração social, a igualdade 
de oportunidades — e as exigências da economia — a competitividade e a criação de emprego. 

Este importante desafio diz respeito a todos nós. Este é o motivo pelo qual defendemos, antes de 
mais, a perseverança na construção duma Europa unida, que multiplicará as nossas forças através 
da cooperação e do beneficio dum grande espaço sem qualquer tipo de fronteiras. Este é o motivo 
pelo qual apelamos a cada um, e não só aos responsáveis políticos e profissionais, para que tomem 
parte no esforço comum mediante um esforço de compreensão do novo mundo e mediante a sua 
participação na obra comum. 

Nada seria mais perigoso para a Europa do que manter estruturas e hábitos que alimentam a resig
nação, a reserva e a passividade. O despertar passa por uma sociedade activada por cidadãos cons
cientes das suas próprias responsabilidades e animados do espírito de solidariedade para com aque
les com quem formam comunidades locais e nacionais, impregnadas da sua história e do seu senti
mento comum de pertença. 

A contribuição que a União Europeia pode prestar é, pois, ajudar esse movimento que concilia 
as nossas fidelidades históricas com a nossa vontade de ocupar o nosso lugar neste mundo novo 
que se nos depara. 
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Parte A 

O «Livro Branco»: 
os desafios e as pistas para entrar 

no século XXI 





Porquê a realização 
deste «Livro Branco»? 

A resposta resume-se numa palavra: desem
prego. Conhece-se a amplitude do problema, 
e também das suas consequências. A expe
riência mostra que combatê-lo não é fácil. 

O Conselho Europeu de Copenhaga, de Ju
nho passado, convidou a Comissão Europeia 
a apresentar um «Livro Branco» sobre a estra
tégia a médio prazo de promoção do cresci
mento, da competitividade e do emprego. Esta 
decisão resultou de um debate aprofundado 
entre os Chefes de Estado e de Governo, reali
zado com base numa exposição feita pelo Pre
sidente da Comissão sobre os pontos fracos 
das economias europeias. 

O «Li vro Branco» inspira-se, em grande parte, 
nas contribuições transmitidas pelos Estados-
-Membros e baseia-se também nos debates em 
curso nos nossos países entre o Estado e os 
parceiros sociais — organizações patronais e 
sindicais —, debates esses que têm sido fre
quentemente balizados por conflitos. 

A Comissão Europeia está consciente da difi
culdade da tarefa, pois se as soluções já existis
sem, os países comunitários já as teriam posto 
em prática e se houvesse um remédio milagro
so também já se saberia da sua existência. Por 
último, a diversidade das situações nacionais 
é tal que a apresentação de qualquer proposta 
deve ser feita com precaução e de forma flexí
vel. Porém, a Comissão partilha do sentimen
to expresso por vários Estados-Membros de 
que a apresentação de respostas comuns daria 
maior força a cada um, e consequentemente 
à União Europeia. 

Não existem 
remédios milagrosos 

— Nem o proteccionismo que seria suicida 
para a União Europeia, primeira potência 
comercial do mundo, e que seria contrário 
aos objectivos que ela proclama, nomea
damente para incentivar o arranque eco
nómico dos países mais pobres. 

— Nem a fuga para a frente em termos econó
micos: abrir as válvulas do orçamento do 
Estado e da criação monetária pode, co

mo a droga, criar uma euforia provisória, 
mas mais dura seria a queda quando fosse 
preciso reparar os estragos causados pela 
inflação e pelos desequilíbrios externos... e 
o estrago principal consistiria num agrava
mento do desemprego. 

Nem a redução generalizada da duração 
do trabalho nem a partilha nacional do tra
balho: desta solução resultaria um abran
damento da produção devido à dificuldade 
em encontrar os ajustamentos certos entre 
a procura de pessoal qualificado, a utiliza
ção optimizada dos equipamentos e a ofer
ta de mão-de-obra. 
Nem a redução drástica dos salários nem 
cortes drásticos na protecção social para 
nos alinharmos com os nossos concorren
tes dos países em vias de desenvolvimento: 
socialmente inaceitável, politicamente in
defensável, esta solução apenas iria agra
var a crise diminuindo a procura interna, 
a qual é, por si só, um factor de crescimen
to e de manutenção dos postos de trabalho. 

Como chegámos 
a esta situação? 
Não nos pretendemos alongar aqui sobre o 
diagnóstico feito em Copenhaga, o qual foi 
confirmado e precisado tanto pelas contribui
ções nacionais como pelos trabalhos da Co
missão Europeia: a competitividade, o cresci
mento, o emprego e o desemprego encontram-
-se interligados desde há muito tempo. 

Nos últimos 20 anos 

A taxa potencial de crescimento anual 
da economia europeia diminuiu (de 
cerca de 4% para cerca de 2,5%) 

O desemprego tem aumentado de for
ma contínua de ciclo em ciclo 

A taxa de investimento sofreu uma re
dução de cinco pontos percentuais 

A nossa posição relativa face aos Esta
dos Unidos e ao Japão deteriorou-se 
no que diz respeito: 



• ao emprego. 

• às partes de mercado no exterior, 

• à investigação-desenvolvimento. à 
inovação e à respectiva tradução na 
oferta imediata, 

• ao desenvolvimento de novos pro
dutos. 

Não obstante, a Comunidade viveu, há al
guns anos, um período sobre o qual a opinião 
é unânime, caracterizando-o como um perío
do marcado pelo crescimento e pelas transfor
mações suscitadas pelo objectivo de 1992. Es
te objectivo não era uma miragem. Com gran
de rapidez, foi objecto de um amplo apoio por 
parte de todos os sectores sociais e profissio
nais e as transformações a que deu origem 
contribuíram fortemente para os 9 milhões de 
postos de trabalho criados entre 1986 e 1990. 

O objectivo de 1992: 
uma realidade tangível 

9 milhões de postos de trabalho cria
dos entre 1986 e 1990 

1/2 ponto percentual de crescimento 
suplementar por ano 

3 % de economias nos custos dos 
transportes 

Mais 1/3 de investimentos entre 1985 
e 1990 

Triplicação das concentrações e das 
aquisições de empresas na Comunida
de durante o período em causa 

Duplicação das operações europeias 
em fusões e aquisições de sociedades 
no mundo 

Duplicação das trocas comercias co
munitárias entre os sectores que até 
então eram considerados como «pro
tegidos» 

Menos 70 milhões de documentos 
aduaneiros 

Este processo de integração ainda não termi
nou, uma vez que a abertura de certos sectores 
à concorrência é progressiva, mas, no entanto, 
mostra bem como os europeus foram capazes 
de antecipar, de criar um choque e de lhe fazer 
frente. 

Então como explicar que todos os progressos 
realizados não tivessem, pelo menos, conse
guido amortecer as consequências da recessão 
internacional? Será que se trata apenas, da 
parte dos europeus, de um sobressalto sem 
futuro? 

Na realidade, se é verdade que mudámos, tam
bém é verdade que o mundo se alterou e de for
ma ainda mais rápida. 

Com efeito, a crise actual só pode ser com
preendida se tivermos simultaneamente em 
consideração a globalidade dos movimentos 
que afectam as actividades económicas em to
do o universo e a sua aceleração desde o final 
dos anos 70. 

A mudança de cenário 

Geopolítico 

• Surgiram novos concorrentes que re
velaram capacidades para integrar os 
progressos técnicos mais avançados 

• O fim do comunismo abriu novas pos
sibilidades de crescimento económico 
— 120 milhões de pessoas nos países 
vizinhos com um nível de vida muito 
inferior ao nosso —, mas nós não sou
bemos aproveitar esta situação para 
criar um novo alento 

Demográfico 

• Envelhecimento da população e trans
formação das estruturas familiares 

Técnico 

• Estamos a viver uma nova revolução 
industrial, responsável por uma muta
ção muito rápida das técnicas, dos em
pregos e das competências 
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• A economia está a desmaterializar-se, 
as actividades produtivas estão a ser 
transferidas para o exterior, os servi
ços são dominantes e a posse e a circu
lação da informação estão-se a tornar 
decisivas 

Financeiro 

• A interdependência dos mercados, 
que resulta da liberdade dos movimen
tos de capitais associada a novas técni
cas, impõe-se a todos os operadores 
económicos e financeiros 

O cerne da questão: 
três tipos de desemprego 

Desde o início dos anos 70, o desemprego tem 
aumentado continuamente na Comunidade, 
se exceptuarmos a segunda metade dos anos 
80. Actualmente, contam-se 16 milhões de 
pessoas desempregadas. Em 20 anos, o volu
me da riqueza produzida aumentou 80%, ao 
passo que o emprego na sua globalidade ape
nas aumentou 9%. Como explicar esta situa
ção senão através da distinção de três formas 
diferentes de desemprego? 

O desemprego conjuntural 

Num contexto em que os recursos em termos 
de mão-de-obra aumentam cerca de 0,50% 
por ano, qualquer abrandamento do cresci
mento traduz-se imediatamente num forte au
mento do desemprego. Tal é válido, por maio
ria de razão, para o período actual, dado que, 
pela primeira vez desde 1975, a Europa regista 
uma quebra da sua actividade económica. 

O desemprego estrutural 

No final dos anos 80, no pico de uma época 
de expansão, o desemprego afectava ainda 12 
milhões de pessoas. Esta rigidez do desempre
go resulta de explicações actualmente bem 
conhecidas: 

— a forma como nos inserimos na divisão in
ternacional do trabalho não foi a melhor, 
tendo negligenciado os mercados do futu
ro e apostado demasiado nos resultados 

que tínhamos conseguido nos sectores tra
dicionais; 

o elevado custo relativo do trabalho pouco 
qualificado encoraja os investimentos de 
racionalização e trava a criação de postos 
de trabalho no sector dos serviços; 

os nossos sistemas de emprego tornaram-
-se antiquados. Por sistema de emprego de
ve entender-se o conjunto complexo cons
tituído pelo mercado e pela legislação do 
trabalho, pela política de emprego, pelas 
possibilidades de flexibilização interna ou 
externa às empresas, pelas oportunidades 
oferecidas ou não pelo sistema de ensino e 
de formação e pela protecção social; 

por último, e fundamentalmente, novos 
países estão a industrializar-se, começan
do a surgir como concorrentes, mesmo nos 
nossos mercados, com custos que desa
fiam qualquer concorrência da nossa 
parte. 

O desemprego «tecnológico» 

Esta questão é tão velha como a própria socie
dade industrial, a qual se tem transformado 
continuamente integrando, não sem dificul
dades, o progresso técnico. No entanto, parece 
que a questão está a mudar de nível. Não se 
pode dizer que, nas empresas, o progresso tec
nológico suprima mais postos de trabalho do 
que aqueles que cria. Por exemplo, a situação 
do emprego é, em média, mais favorável nas 
empresas que introduziram a utilização da mi
croelectrónica do que naquelas que não o 
fizeram. 

Mas também é verdade que estamos a atraves
sar mais uma vez um período em que se verifi
ca um afastamento entre, por um lado, a rapi
dez de um progresso técnico orientado essen
cialmente para o «como produzir» (processos 
de fabrico e organização do trabalho), e por is
so mesmo frequentemente responsável pela 
supressão de postos de trabalho, e, por outro, 
a nossa capacidade para antecipar as novas 
necessidades (individuais ou colectivas) ou os 
novos produtos que possam criar novos postos 
de trabalho. 

Não obstante, estes progressos criam oportu
nidades em termos de crescimento e de empre-



go na condição de inflectirmos o nosso mode
lo de desenvolvimento, ou seja, de satisfazer
mos as necessidades resultantes das transfor
mações da vida social, da vida familiar, da ci
vilização urbana e dos novos modos de consu
mo, de preservarmos os nossos espaços rurais, 
de melhorarmos o ambiente e a qualidade do 
nosso capital natural. Desta forma seremos 
capazes de preparar a nossa entrada no século 
XXI. 

Pistas para entrar 
no século XXI 

A fim de inverter a tendência das nossas socie
dades gangrenadas pelo desemprego, seria de
sejável que a União Europeia conseguisse 
criar 15 milhões de postos de trabalho até ao 
final do século. 

É a economia que pode fornecer as indicações 
necessárias para que sejam postas em causa as 
regras do jogo herdadas de uma época em que 
os recursos em termos de mãodeobra eram 
raros, a inovação tecnológica controlável por 
imitação dos criadores e os recursos naturais 
susceptíveis de uma exploração sem limites. 
Apresentamos seguidamente algumas gran
des orientações cuja base é essencialmente 
económica, mas que não podem ser dissocia
das dos grandes movimentos que agitam a 
própria sociedade: uma economia sã, aberta, 
descentralizada, competitiva e solidária. Po
rém, estes esforços só surtirão efeitos se hou
ver uma alteração profunda da política de em
prego, que deveria voltar a ser colocada no 
centro da estratégia de conjunto. 

Uma economia sã 

Os europeus têm necessidade de estabilidade. 
A experiência demonstra que não existe cres
cimento contínuo e criação duradoura de em
prego em situação de inflação e de desequi
líbrios. 

Por conseguinte, o «Livro Branco» está con
forme com as linhas directrizes apresentadas 
ao Conselho Europeu para assinalar, em apli
cação do novo Tratado (artigo 103."), o início 
da segunda fase da União Económica e Mone
tária, a qual condiciona as possibilidades de 
concretização de uma moeda única. É, pois, 

necessário raciocinar em termos de um qua
dro macroeconómico de referência para a con 
vergência tanto económica como monetária. 

Esta estratégia poderia ser dividida em duas 
fases: sair tão rapidamente quanto possível da 
presente recessão, para depois encontrar, a 
partir de meados dos anos 90, o caminho de 
um crescimento mais forte. As políticas ma
croeconómicas aplicadas a estas duas fases 
apresentam orientações semelhantes, mas 
conjugamse com ênfases diferentes. 

A redução progressiva dos défices públicos é 
necessária na primeira fase a fim de controlar 
o endividamento e continuar na segunda fase 
a aumentar a poupança pública. Tal irá pres
supor um maior esforço de restruturação das 
despesas, em especial a contenção das despe
sas de funcionamento, em proveito de recur
sos públicos consagrados ao investimento ma
terial e imaterial, bem como à política activa 
de emprego. 

Ao longo de todo o período, políticas monetá
rias estáveis e coerentes com o objectivo de al
cançar um nível reduzido de inflação consti
tuirão uma referência constante. Da sua apli
cação irão resultar novas quebras das taxas de 
juro, tornando dessa forma mais atraentes os 
investimentos necessários à modernização e à 
competitividade das nossas economias. Con
sequentemente, os investimentos serão espe
cialmente estimulados, tanto em termos de 
oferta de produção como em matéria de infra
estruturas, de habitação ou de obras ligadas 
à melhoria do ambiente. 

Comparação dos níveis de crescimento 

(Alteração média percentual por ano) 

19611973 19741980 19811985 19861989 

■ PIB □Produtividade laboral rziEmprego 

19952000 
Crescimento 
tendencial 

Por último, a evolução de todas as categorias 
de rendimentos deverá ser mais coerente com 
os objectivos de estabilidade monetária e de 

12 



moderação dos custos. Durante a primeira fa
se, tratarseia de prevenir uma aceleração que 
interrompesse a evolução descendente das 
taxas de juros a longo prazo; durante a segun
da, seria necessário garantir uma rentabilida
de suficente do capital por forma a permitir o 
aumento da taxa de investimento e, conse
quentemente, do crescimento. 

Uma economia aberta 

Só a interdependência controlada pode asse
gurar resultados positivos para todos. 

Cada uma das grandes vagas de crescimento 
das economias europeias principiou por um 
salto qualitativo do comércio internacional. A 
mais espectacular foi sem dúvida a criação do 
sistema multilateral de trocas comerciais re
sultante dos acordos de Bretton Woods, a se
guir à Segunda Guerra Mundial. 

É possível que estejamos à beira de uma ruptu
ra da mesma importância, com a muito rápida 
inserção na esfera das trocas mundiais dos 
países em vias de desenvolvimento e dos países 
excomunistas. 

É vital que a Comunidade se mostre aberta e 
se prepare para esta perspectiva. Daí a impor
tância, também para ela, de uma conclusão 
positiva das negociações do Uruguay Round. 
Pela primeira vez, estas negociações foram co
locadas sob o signo de um acordo global entre 
países industrializados e países em vias de de
senvolvimento, com concessões equilibradas 
destinadas a promover um acesso equitativo a 
todos os mercados. 

Dentre as questões fulcrais desta negociação, 
a transformação do GATT numa instituição 
internacional na plena acepção da palavra, di
ta «Organização Multilateral de Comércio», 
garantiria um desenvolvimento sustentado e 
harmonioso das trocas comercias internacio
nais. A Comunidade consagra a esta questão 
grande importância, vendo nela um meio para 
assegurar a autoridade do GATT contra qual
quer hegemonia e para abordar outros domí
nios em que a existência de regras multilate
rais seria preciosa. Com efeito, é necessário ga
rantir uma maior coerência entre os diferentes 
órgãos jurisdicionais encarregados de velar 
pela existência de uma concorrência sã e entre 
as instituições internacionais encarregadas 
das relações monetárias ou outras, analisar a 
questão da desigualdade das condições de in

vestimento directo e garantir que seja feita 
uma partilha equitativa dos encargos ligados 
à protecção do ambiente. 

O reforço do sistema multilateral de trocas co
merciais, a sua aplicação efectiva e a transpa
rência das suas regras constituem a melhor ga
rantia para que a Comunidade possa ter êxito 
no seu próprio esforço de adaptação. Este es
forço inscrevese igualmente na perspectiva de 
uma gestão mundial coerente dos problemas 
colocados pelas desigualdades de desenvolvi
mento e pela concentração da pobreza em de
terminadas regiões. 

Onde se situa o crescimento? 
(Percentagem da produção mundial) 

1988-1990 1989-2000 

58,0% 

■ OCDE □ Países em desenvolvimento nout ros 

A União Europeia soube pôr em prática esse 
espírito de abertura com o Espaço Económico 
Europeu. Terá agora que dar provas desse mes
mo espírito relativamente aos seus vizinhos de 
Leste e do Sul. Existem enormes potencialida
des que necessitam, da nossa parte, de investi
mentos maciços, de transferências considerá
veis de conhecimentos, de uma maior abertu
ra dos nossos mercados e de uma cooperação 
industrial. Se todos estes países conseguirem 
levar a cabo políticas razoáveis de adaptação 
e de modernização, poderão aproveitar plena
mente da nossa acção e nós retiraremos desse 
facto vantagens sob a forma de novos merca
dos de escoamento e, consequentemente, de 
criação de postos de trabalho. 

Uma economia descentralizada 

A economia de mercado é uma economia des
centralizadora. Foi esta mesma convicção que 
havia já inspirado a aventura do grande mer
cado interno, que não pretendia apenas reali
zar economias de escala, mas também dar li
vre curso ao dinamismo e à criatividade de
correntes das virtudes da concorrência. 
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Doravante, a descentralização reflecte igual
mente uma transformação profunda na orga
nização das nossas sociedades, que se vêem 
confrontadas por toda a parte com a crescente 
complexidade dos fenómenos económicos e 
sociais e do enquadramento jurídico ou regu
lamentar. 

Esta situação determina a importância cres
cente do nível local, onde todos os elementos 
da acção pública se integram mais facilmente 
e se multiplicam todas as redes de parceria. 

Determina, também, o movimento de descen
tralização que atinge o mundo empresarial. 
As PME são frequentemente apresentadas 
como modelo porque encarnam uma flexibili
dade, uma disponibilidade operacional, uma 
capacidade de integração que as unidades que 
compõem as grandes sociedades tendem dora

vante a imitar. As organizações interactivas 
vão progressivamente substituindo os siste
mas hierárquicos e lineares. 
Este movimento de descentralização, apoiado 
nas novas tecnologias, encaminha-nos para 
uma verdadeira sociedade da informação. De 
facto, a descentralização tem por corolário a 
comunicação e a partilha da informação e do 
conhecimento. 
A dimensão europeia proporciona à sociedade 
da informação as suas melhores oportunida
des de expansão. É esse o motivo pelo qual a 
Comissão propõe, no âmbito de uma parceria 
entre sectores público e privado, a celebração 
da criação das «auto-estradas da informação» 
(redes de banda larga) e o desenvolvimento 
dos serviços e aplicações que lhes estão asso
ciates (ver Eixo de desenvolvimento 1). 

A sociedade da informação 

A abertura de um mundo «multimé
dia» (som/texto/imagem) representa 
uma mutação comparável à primeira 
revolução industrial 

É já amanhã: o número de canais tele
visivos será multiplicado por 10, ao 
passo que o número de assinantes da 
distribuição por cabo triplicará até ao 
final do século. Nos Estados Unidos, 
calcula-se que 6 milhões de pessoas es
tejam já abrangidas pelo teletrabalho 

Os Estados Unidos adiantaram-se: 
200 das suas maiores empresas utili
zam já as redes de banda larga («auto-
estradas da informação») 

No âmago do modelo de desenvolvi
mento do século XXI: está fundamen
talmente em jogo a sobrevivência ou o 
declínio da Europa 

Trata-se da possibilidade de dar respos
ta às novas necessidades das socieda
des europeias: redes de comunicação 
dentro das empresas; acesso generali
zado a bases de dados científicas e de 
lazeres; difusão do teletrabalho; de
senvolvimento dos cuidados preventi
vos e da medicina ao domicílio para os 
idosos, etc. 

Uma economia 
mais competitiva 
Tirar o maior partido 
do grande mercado 

Se a expressão «política industrial» continua 
a ser controversa, ninguém hoje duvida da res
ponsabilidade dos governos e da Comunidade 
na criação de um enquadramento tão favorá
vel quanto possível à competitividade das em
presas. A observância das regras de concor
rência é um dos elementos importantes desse 
enquadramento. Contribui para fazer com 
que o grande mercado seja hoje uma realidade 
viva. Contudo, do ponto de vista das empre
sas, é necessário progredir em três direcções: 
— a primeira diz respeito ao corpo de regras 

(legislação, normas, processos de certifica
ção, etc.) que asseguram o bom funciona
mento do mercado. Esse corpo de regras 
deve ser completado (nos casos, por exem
plo, da propriedade intelectual ou do direi
to das sociedades) e simplificado. Mas, aci
ma de tudo, a sua evolução futura deve ser 
salvaguardada contra o risco da incoerên
cia entre as legislações nacionais e a legis
lação comunitária, o que implica uma no
va cooperação entre as administrações du
rante a fase de concepção e de acompanha
mento das legislações. De igual modo, a 
coerência da legislação comunitária deve
rá ser assegurada em todos os domínios 
que afectam a vida das empresas, nomea
damente em matéria de ambiente. O pro-
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grama estratégico que será brevemente 
proposto pela Comissão tem por objectivo 
essa coerência; 

a segunda condição diz respeito às peque
nas e médias empresas. Modelo de flexibi
lidade para as grandes sociedades, as PME 
são também cada vez mais um factor de
terminante da sua competitividade devido 
à transferência de actividades para o exte
rior e à subcontratação crescentes. Daí as 
acções empreendidas por grandes empre
sas no sentido de dinamizar a contextura 
dos seus fornecedores e dos seus clientes. 
Mas a «demografia» das PME — isto é, a 
sua criação, o seu crescimento e a sua rege
neração — é também uma questão que de
pende das políticas nacionais. Seria neces
sário, em vários países, adaptar de forma 
coerente a fiscalidade, a transmissão dos 
patrimónios, o acesso ao financiamento, a 
simplificação das regulamentações, as prá
ticas de créditos inter-empresas, etc. Em
bora a grande maioria das medidas devam 
ser tomadas a nível nacional, a Comunida
de tem, por seu turno, a obrigação de facili
tar a inserção das PME na dinâmica do 
grande mercado, o que explica a priorida
de atribuída ao trabalho de simplificação 
e de informação. Será brevemente propos
ta uma iniciativa sobre estas questões tam
bém para facilitar as trocas e desenvolver 
a cooperação entre as PME; 

a terceira condição diz respeito à acelera
ção da criação das redes transeuropeias de 
infra-estruturas (ver Eixo de desenvolvi
mento II). 

As redes transeuropeias 
de infra-estruturas 

Porquê? 

— Circular melhor, com mais segurança 
e a preços mais baixos 

— Ordenar o território europeu 

— Lançar uma ponte em direcção à Eu
ropa de Leste 

Como? 

— Eliminar os obstáculos regulamenta
res e financeiros 

Mobilizar os investidores privados pa
ra projectos de interesse europeu (apli
cação das disposições do Tratado, de
claração de interesse europeu). 
Identificar projectos com base nos pla
nos directores adoptados (transportes) 
ou em preparação (energia). 

A fim de instalar estas redes, de promover, co
mo acabámos de ver, a sociedade da informa
ção e de desenvolver novos projectos de me
lhoria do ambiente, a Comissão propõe acele
rar os procedimentos administrativos, catali
sar as vontades e utilizar, para esse efeito, os 
instrumentos financeiros existentes e comple
tá-los através do recurso à poupança, tal como 
indicado nos anexos. 

Reforçar o esforço de investigação 
e a cooperação 

Sem pôr em causa a concorrência, a capacida
de para cooperar e para partilhar os riscos vai-
-se tornando cada vez mais uma garantia para 
a criatividade. O nosso direito, a nossa fiscali
dade e os nossos programas devem ser conse
quentemente adaptados, tanto a nível nacio
nal como a nível europeu. Assim, a prática da 
política de concorrência comunitária tem 
criado oportunidades para as novas formas de 
cooperação interempresas. 

No âmbito de um crescimento do esforço glo
bal consagrado à investigação, será encoraja
da a cooperação entre as políticas de investiga
ção dos diversos países e entre as empresas. 
Esta cooperação deixará de ser apenas uma 
«vertente» da política comunitária de investi
gação e de desenvolvimento para se tornar 
progressivamente um verdadeiro princípio im
pulsionador de acção. Tal princípio levará à 
identificação das principais prioridades e à 
promoção dos contactos entre operadores e 
sobretudo entre produtores e utilizadores em 
torno de assuntos importantes de interesse co
mum — só assim se garantirá que as potencia
lidades do mercado sejam tidas em conta 
aquando da definição das prioridades de in
vestigação. 

A Comissão irá propor aos Estados-Membros 
a aplicação desta nova iniciativa com base 
num número limitado de grandes projectos 
comuns concebidos em função das possibi
lidades: 
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das novas tecnologias da informação, cuja 
importância já foi acima salientada; 
das biotecnologias, domínio no qual a in
tervenção precoce dos recursos da investi
gação permitiria realizar uma melhor si
nergia entre as indústrias químicas e os 
grandes utilizadores potenciais do sector 
da saúde e do sector agroalimentar; 
das ecotecnologias. Entende-se por eco-
tecnologias as inovações radicais que com
batem as causas das emissões poluentes e 
procuram alcançar a eficácia ambiental de 
todo o ciclo de produção. As ecotecnolo
gias constituirão de facto, no futuro, uma 
vantagem competitiva de primordial im
portância. 

Uma economia solidária 

As pistas que acabam de ser delineadas de
monstram até que ponto o dinamismo do mer
cado pode activar ainda mais o crescimento 
económico. 
Mas a experiência demonstra também que o 
mercado não está isento de insuficiências. De 
facto, o mercado tende a subestimar os desa
fios de longo prazo, provoca ajustamentos cu
ja rapidez afecta de forma desigual as diversas 
categorias sociais e promove espontaneamen
te efeitos de concentração que estão na ori
gem de desigualdades entre as regiões e as ci
dades. A consciência destas insuficiências le
vou os nossos países a desenvolverem meca
nismos colectivos de solidariedade. A nível 
comunitário, o Acto Único contribuiu para o 
reequilíbrio do desenvolvimento do grande 
mercado através de políticas comuns de acom
panhamento, a título da coesão económica e 
social. 
Hoje, porém, o funcionamento da protecção 
social está a ser reexaminado em muitos Esta-
dos-Membros a fim de melhorar a sua eficácia 
e diminuir os custos que lhe estão associados 
através de uma maior responsabilidade e uma 
maior selectividade. A renovação do modelo 
europeu de sociedade passa por uma solidarie
dade que seja simultaneamente menos passi
va e mais activa. 
Solidariedade, em primeiro lugar, entre os que 
têm um emprego e os que não o têm. Esta 
ideia central esteve completamente ausente 
das discussões e das negociações colectivas 
durante os últimos dez anos. Por esse motivo, 

propomos uma espécie de pacto social euro
peu cujo princípio é simples, mas cujas condi
ções de aplicação seriam adaptadas em fun
ção das especificidades de cada país e de cada 
empresa. No espírito de uma economia des
centralizada e de subsidiariedade, os novos 
ganhos de produtividade seriam, em grande 
parte, destinados a investimentos com futuro 
e à criação de novos postos de trabalho. 

Solidariedade entre homens e mulheres, que 
implica uma melhor conciliação entre vida fa
miliar e profissional e uma melhor considera
ção da actividade feminina no desenvolvi
mento dos recursos humanos (serviços so
ciais, horários de trabalho, formação diversi
ficada). 

Solidariedade, também, entre as gerações, 
tendo em conta as consequências da evolução 
demográfica que registará uma diminuição 
das faixas etárias próximas do início da vida 
activa. Qualquer decisão adoptada actual
mente deverá ter necessarianiente em conta 
esta dimensão demográfica. É essa a razão pe
la qual é necessário não só lutar contra o de
semprego que põe em perigo todos os nossos 
regimes de protecção social, mas também au
mentar, e não reduzir, a quantidade de traba
lho, que serve para produzir riqueza e finan
ciar a solidariedade. 

Solidariedade, uma vez mais, entre as regiões 
mais prósperas e as regiões mais pobres ou em 
dificuldade, que justifica a confirmação da 
coesão económica e social como um pilar es
sencial da construção europeia. 

Solidariedade, por último, e acima de tudo, pa
ra lutar contra a exclusão social. Se houvesse 
uma única razão para nos convencermos de 
que as nossas economias ainda não atingiram 
a maturidade e de que existem ainda necessi
dades a satisfazer, essa razão seria certamente 
a existência, à nossa volta, de cerca de 50 mi
lhões de pobres. Cabe aos Estados encontrar 
soluções, mas cabe também a cada cidadão 
pôr em prática uma «solidariedade de vizi
nhança». Para lutar contra a miséria que divi
de a sociedade em duas, é imperioso adoptar 
uma política global que permita tanto preve
nir como curar. Os temas de acção são conhe
cidos: a renovação dos bairros doentes das 
nossas cidades, a construção de habitações so
ciais, a adaptação dos sistemas de ensino com 
meios reforçados para as crianças desfavo-
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recidas, uma política activa de emprego que dê 
a máxima prioridade à procura de uma activi
dade ou de uma formação acessível a todos, 
mais propriamente do que uma política de re
censeamento dos desempregados e respectiva 
indemnização, ainda que esta continue a ser 
vital como último recurso, quando todos os 
outros meios de reinserção social parecem, co
mo é o caso actualmente, ter sido esgotados. 

facto corrobora, uma vez mais, a convicção de 
que não existe uma receita milagrosa; apenas 
uma acção coordenada dos diferentes interve
nientes responsáveis pelas componentes des
tes sistemas será susceptível de os transformar. 
Além disso, as formas de concertação social 
revestir-se-ão, em cada país, de um estilo e de 
uma tonalidade conformes com as suas tra
dições. 

Agir ao serviço do emprego 

Tal como tivemos ocasião de verificar, a Co
munidade Europeia não logrou aproveitar o 
aumento, aliás notável, da riqueza produzida 
para difundir as possibilidades de criação de 
emprego. Se procedermos, contudo, a uma 
análise mais atenta, verificamos que os Esta-
dos-Membros, considerados separadamente, 
obtiveram resultados bastante diferentes: as
sim, por exemplo, a Alemanha e a Espanha re
gistaram um ritmo de crescimento compará
vel no decurso dos últimos quinze anos, na or
dem dos 2,3 % ; os níveis de desemprego médio 
elevam-se porém a 6% e 16%, respectiva
mente. Em contrapartida, durante o mesmo 
período, o Reino Unido, a França, a Bélgica e 
a Itália registaram um nível médio de desem
prego comparável, na ordem dos 9% da popu
lação activa, mas a taxa de crescimento variou 
sensivelmente, entre 1,8% e 2,5%, em média. 
Estas disparidades comportam vários ensina
mentos. 

De uma maneira geral, apontam para o facto 
de o crescimento não constituir, por si só, a so
lução para a questão do desemprego; há pois 
que agir vigorosamente ao serviço do empre
go. Estas acções deverão, contudo, ter em con
ta as especificidades nacionais. Mais precisa
mente, os factores de rigidez do mercado de 
trabalho, responsáveis em larga medida pelo 
desemprego estrutural europeu, remetem pa
ra especificidades institucionais, legais ou 
contratuais próprias de cada país. Assim, o 
sistema de ensino, a legislação do trabalho, os 
contratos de trabalho, os sistemas de negocia
ção contratual, a protecção social e as condi
ções de gestão das empresas (nomeadamente 
a organização de trabalho interna) constituem 
os pilares dos «sistemas nacionais de em
prego» e conferem a cada um deles uma fisio
nomia diferente. E cada sistema, no seu todo, 
que deverá ser accionado a fim de melhorar o 
funcionamento do mercado de trabalho. Este 

As prioridades da acção 
ao serviço do emprego 

— Apostar no ensino e na formação ao 
longo de toda a vida 

— Aumentar a flexibilidade externa e 
interna 

— Contar mais com a descentralização e 
com a iniciativa 

— Reduzir o custo relativo do trabalho 
pouco qualificado 

— Renovar em profundidade as políticas 
de emprego 

— Fazer face às novas necessidades 

Uma aposta no ensino 
e na formação: saber e saber-fazer, 
ao longo de toda a vida 

Os sistemas educativos nos nossos países de-
batem-se com sérias dificuldades que não são 
apenas de natureza orçamental, dado que se 
relacionam com os males das nossas socieda
des — a desintegração das famílias e a desmo
tivação resultante do desemprego — e que re
flectem uma alteração da própria natureza do 
conteúdo do ensino. A fim de preparar a socie
dade de amanhã, não basta possuir apenas um 
saber e um saber-fazer adquiridos de uma vez 
por todas. É igualmente imperativo dispor de 
uma capacidade para aprender, comunicar, 
trabalhar em grupo, avaliar a sua própria si
tuação. As profissões de amanhã exigirão a 
aptidão para formular um diagnóstico e elabo
rar propostas de melhoria a todos os níveis, a 
autonomia, a independência de espírito e a ca
pacidade de análise que o saber proporciona. 
Consequentemente, é necessário adaptar o 
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conteúdo do ensino e tornar possível que to
dos possam melhorar a sua formação (saber e 
saber-fazer). sempre que tal for necessário. 

A aposta numa educação ao longo de toda a 
vida toma-se. pois. no grande desígnio no qual 
serão chamadas a participar as comunidades 
educativas nacionais, que agirão com base nas 
potencialidades que lhes são próprias. Terão 
de ser feitas opções difícieis, entre o aumento 
do acesso à universidade e a respectiva quali
dade, entre ensino superior e ensino profissio
nal, entre os cursos clássicos e o ensino em al
ternância (estudos mais experiência profissio
nal). Todavia, cada país dever-se-ia encami
nhar para um aperfeiçoamento profissional 
acessível a todos. 

As contribuições dos Estados-Membros mos
tram que os princípios e os métodos de finan
ciamento podem variar. Nalguns casos, a tóni
ca é colocada na igualdade de oportunidades 
de cada indivíduo e é proposto criar um che
que ou um capital de formação, constituído a 
partir de uma redistribuição dos recursos pú
blicos. Noutros, o aperfeiçoamento profissio
nal é associado à vida das empresas, e épropos-
to desenvolver os mecanismos contratuais de 
investimento na formação ou de co-investi-
mento com a participação dos trabalhadores. 
Em ambos os casos, o esforço público e o es
forço privado deverão conjugar-se para criar, 
em cada Estado-Membro, as bases de um ver
dadeiro direito à formação contínua. Esta 
ideia essencial deverá tornar-se um tema prio
ritário para o diálogo social a nível europeu. 
Aliás, já começou a sê-lo. Para ampliar esse di
reito, a Comunidade deverá facilitar a coope
ração entre os Estados-Membros tendo em 
vista um verdadeiro espaço europeu das quali
ficações profissionais. 

A necessidade de uma dupla 
flexibilidade, externa e interna, 
dos mercados de trabalho 

De uma maneira geral, a flexibilidade do mer
cado de trabalho deteriorou-se sob o efeito de 
um conjunto de medidas parciais cujo objecti
vo consistia na redução do desemprego regis
tado. Todas essas medidas deverão ser presen
temente reexaminadas por todos os interve
nientes no mercado de trabalho, a fim de eli
minar os obstáculos ao emprego. 

A questão da flexibilidade do trabalho deverá 
ser examinada sob estes seus dois aspectos: o 
do mercado de trabalho externo onde se dá o 
encontro entre oferta e procura de trabalho, e 
o do mercado interno a cada empresa, por ou
tras palavras, os recursos humanos de que dis
põe e que ajusta em função das necessidades 
e das formas por ela escolhidas de organização 
e de ordenamento do tempo de trabalho. 

Melhorar a flexibilidade externa implica agir 
no sentido de um número cada vez maior de 
pessoas sem emprego estar em condições de 
responder às necessidades identificadas das 
empresas. Tal pressupõe, em primeiro lugar, 
um aumento da mobilidade geográfica, que 
seria fomentada pelo relançamento do merca
do da habitação e, em especial, pela supressão 
dos obstáculos à construção de habitação pa
ra arrendamento. 

O acesso à formação permanente constitui 
igualmente um pilar importante para a flexibi
lidade, a qual exige igualmente iniciativas, por 
vezes radicais, por parte dos parceiros sociais, 
em cooperação com os poderes públicos: 

— em determinados países do Norte da Co
munidade, a diminuição de determinadas 
prestações de desemprego e a redução da 
fiscalidade directa que incide sobre os 
baixos rendimentos contribuiriam para a 
luta contra o trabalho clandestino. Exis
tem, contudo, limites para a redução das 
prestações de desemprego, abaixo dos 
quais se instala a pobreza; 

— em diversos países do Sul, as legislações re
lativas às condições de despedimento dos 
trabalhadores com contratos de duração 
indeterminada deverão ser simplificadas, 
o que contribuirá para limitar o trabalho 
precário; 

— em numerosos países, tanto do Norte co
mo do Sul, a rigidez da compartimentação 
interprofissional prejudica quer a mobili
dade dos activos quer a reclassificação dos 
desempregados. Deverão ser instituídas 
pontes de passagem, quer por via legislati
va quer por via de negociações colectivas; 

— em termos gerais, a adaptação dos meca
nismos de garantia de recursos deve estar 
geminada com políticas activas de in
serção. 
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A flexibilidade interna, que resulta de uma 
gestão optimizada dos recursos humanos por 
parte das empresas, destinase a ajustar a força 
de trabalho, evitando tanto quanto possível os 
despedimentos. Ao apostar na continuidade 
da interligação entre a empresa e os trabalha
dores, a flexibilidade maximiza o investimen
to humano e a participação. Depende das em
presas conseguir melhorar essa flexibilidade 
através da polivalência profissional, da orga
nização integrada do trabalho, da flexibiliza
ção do horário de trabalho (desenvolvimento 
das formas de trabalho parcial ou partilhado) 
e de modos de remuneração incitativos. Uma 
flexibilidade adaptada ao modelo europeu de 
sociedade deverá constituir um elemento ful
cral das negociações que se realizam na em
presa entre a direcção e os representantes do 
pessoal. 

As virtudes da descentralização 
e da iniciativa 

O funcionamento optimizado do mercado de 
trabalho exige uma larga descentralização a 
nível das «bacias de emprego». Em contrapar
tida, as autoridades nacionais deverão preocu
parle com a qualidade das normas de forma
ção e com a sua compatibilidade, a fim de au
mentar as possibilidades de passagem entre di
versas especializações. A experiência bem 
sucedida de vários EstadosMembros mostra 
a importância de que se reveste a participação 
efectiva dos parceiros sociais na gestão des
centralizada das bacias de emprego. 

Identicamente, só uma abordagem descentra
lizada a nível de cada empresa tornará possí
vel uma organização do horário de trabalho 
que possa constituir um trunfo para a compe
titividade e, por isso, favoreça a manutenção 
ou a criação de postos de trabalho. 

Assim, na Volkswagen, por exemplo, uma ne
gociação imaginativa em torno da semana de 
quatro dias permitiu instaurar uma forma de 
«desemprego parcial» que é inteligente e soli
dária. As fórmulas mais flexíveis para as refor
mas, a diversificação dos períodos anuais de 
trabalho e a extensão das possibilidades de ho
rário a tempo parcial correspondem, em mui
tas situações, tanto à vontade dos assalariados 
como ao interesse das empresas preocupadas 
em obter uma melhor utilização do seu poten
cial de produção. Esta adaptação dos horários 

de trabalho para durações inferiores está, em 
muitos casos, bloqueada pelos factores de rigi
dez que normalizam a duração do trabalho na 
Europa em torno das 3739 horas. Para elimi
nar esses obstáculos, é necessário, em função 
das disposições específicas de cada país, rever 
a legislação do trabalho (papel das durações 
legais) e as práticas contratuais (remuneração 
das horas extraordinárias) e, em bastantes ca
sos, simplificar o cálculo dos direitos a pensão. 

Reduzir o custo relativo do trabalho 
pouco qualificado 

O problema dos encargos sociais deve ser no
vamente colocado no contexto mais alargado 
descrito na parte Β do presente documento 
(capítulo 9). Na maior parte dos países da 
União, os descontos obrigatórios representam 
uma proporção importante dos custos do tra
balho. Basta recordar que, entre 1970 e 1991, 
passaram de 34% para 40% do PIB, enquan
to, por exemplo, nos Estados Unidos se manti
veram estáveis em valores inferiores a 30%. 
Não será esta uma das causas da desacelera
ção do crescimento e, sobretudo, do aumento 
do desemprego? 

Voltando a falar do trabalho pouco qualifica
do — que está muito relacionado com o de
semprego de longa duração — há que assina
lar que, em oito dos doze países da União, os 
encargos fiscais e sociais oneram, em termos 
relativos, mais as remunerações menos eleva
das do que as restantes. Esses países são os 
mais prejudicados por este facto, que parece 
constituir uma das mais severas causas estru
turais do desemprego e do trabalho clandesti
no na Comunidade. 

Foram efectuados trabalhos em diversos paí
ses nos quais os níveis das contribuições so
ciais é muito elevado, que demonstram que 
uma redução de cerca de 30% a 40% dessas 
contribuições concentrada nas remunerações 
inferiores aumentaria o número de postos de 
trabalho em 2%. Noutros países, a possibili
dade de um imposto negativo que substitua as 
formas actuais de garantia de recursos merece 
ser examinada atentamente. 

Para a maior parte dos países da União, parece 
ser indispensável, até ao ano 2000, diminuir 
aos custos não salariais do trabalho pouco 
qualificado um montante equivalente a um 
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ou dois pontos do PNB. O aumento das recei
tas fiscais resultantes desta medida poderia fi
nanciála até 30%. A parte restante poderia 
ser financiada por economias ou por outras re
ceitas. O imposto sobre o CO:fenergia propos
to pela Comissão poderia ser independente
mente dos seus méritos próprios — uma das 
melhores contrapartidas para a diminuição do 
custo de trabalho. Uma tributação homogé
nea, retida na fonte, dos rendimentos do capi
tal financeiro, tal como tem sido proposta pela 
Comissão desde 1989. proporcionaria igual
mente essa possibilidade. 

Por uma renovação completa 

da política de emprego 

Investir nos rercursos de mãodeobra não é 
apenas uma tarefa das empresas, é também 
dos governos. Já não é possível deixar sem 
ocupação o número considerável de desem
pregados europeus. No entanto, essa é a reali
dade que está reflectida na estrutura das des
pesas do desemprego: cerca de 2/3 das despe
sas públicas para os desempregados são de as
sistência e o resto destinase a «medidas 
activas». 

custos proibitivos. A título de exemplo, foram 
calculados os efeitos duma triplicação das des
pesas de funcionamento dos serviços públicos 
de emprego nos países da União, isto é, um au
mento de 0,17 para 0,5 ponto do PNB. Um tal 
aumento realizado num espaço de três anos 
implicaria despesas que seriam amortizadas 
na sua quase totalidade graças à diminuição 
do desemprego estimada em cerca de 100 000 
pessoas no primeiro ano. 400 000 no segundo 
e um milhão no terceiro. 

Contribuições sociais dos empregadores 
(Comparação entre diversos níveis de remuneração) 

I II 
Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ 

■ Metade da remuneração média □ 3 χ remuneração medla 

Fonte: Comissão Europeia 

É necessária uma atitude totalmente oposta, 
que consistiria em precaverse contra o apare
cimento do desemprego de longa duração. Se
ria necessário propor aos desempregados em 
função da duração do período de desemprego, 
primeiramente uma formação de bom nível 
que desse uma qualificação, seguidamente a 
possibilidade de obter um emprego, inclusive 
no sector público, durante alguns meses. Em 
contrapartida, os desempregados, que assim 
disporiam de uma garantia de ajuda autêntica 
para a reinserção, empenharseiam eles pró
prios activamente nessa formação e nesse em
prego. Nesta matéria, está em jogo o diálogo 
social ao qual devem ser associados os pró
prios desempregados. 

Uma alteração tão substancial exige um notá
vel reforço dos serviços públicos de emprego. 
O objectivo consiste em assegurar que cada 
desempregado seja aconselhado pessoalmen
te pelo mesmo funcionário. As competências 
do serviço de emprego deverseão diversificar 
em torno de três tarefas: informação, coloca
ção, acompanhamento. 

Contrariamente às ideias feitas, uma tal reno
vação da política de emprego não implicaria 

A reinserção dos desempregados de longa du
ração com mais de doze meses de espera é uma 
tarefa difícil mas não impossível, como é de
monstrado pelo êxito das iniciativas lançadas 
em diversos países para lhes proporcionar um 
autêntico «percurso de emprego». Essas ini
ciativas deveriam ser generalizadas, em coo
peração com o mundo associativo, as autori
dades locais e as empresas. 

Por último, a política activa de emprego deve
rá dar mais um passo para beneficiar os jo
vens. A todos aqueles que saem do sistema es
colar antes dos 18 anos sem ter adquirido um 
verdadeiro diploma profissional deveria ser 
dada a garantia de uma «primeira oportunida
de». Propõese que seja progressivamente ins
tituído a nível nacional um dispositivo que 
permitirá oferecer a todos uma formação re
conhecida, acompanhada ou não de um pe
ríodo de experiência numa empresa, indo a 
nossa preferência para a formação em alter
nância. Além disso, no plano comunitário, po
deria ser prestado apoio a esses dispositivos 
sob a forma de uma experiência de formação 
e de trabalhos de utilidade colectiva noutro 
EstadoMembro da União, a financiar pelas 
iniciativaspiloto do Fundo Social Europeu. 
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Satisfazer as novas necessidades 

Numerosas necessidades continuam ainda 
por satisfazer: correspondem à evolução dos 
modos de vida, à transformação das estrutu
ras e das relações familiares, ao aumento da 
actividade profissional feminina e às novas as
pirações de uma população idosa, ou até mui
to idosa. Resultam igualmente da necessidade 
de remediar os danos causados ao ambiente 
ou de reabilitar os bairros urbanos mais desfa
vorecidos. 

Poderá objectar-se que, se essas necessidades 
existem, o mercado deverá satisfazê-las dentro 
em pouco. Na realidade, o desenvolvimento 
tanto da oferta como da procura destes novos 
serviços depara-se com importantes obs
táculos: 

— do lado da procura, coloca-se o problema 
do preço, já evocado a propósito dos custos 
de trabalho: 

— do lado da oferta, manifesta-se uma reti
cência em ocupar empregos considerados, 
erradamente, degradantes, por frequente
mente implicarem tarefas domésticas e 
pouco qualificadas. Ora, de facto, para de
sempenhar correctamente as funções exi
gidas por esses empregos, é necessário pos
suir certo tipo de qualidades que são pre
ciosas. 

Consequentemente, o desenvolvimento dos 
serviços correspondentes é abandonado ao 
mercado clandestino ou a financiamentos pú
blicos onerosos. Uma nova abordagem da 
questão consistiria em estimular simultanea
mente a oferta e a procura, de forma a consti
tuir um continuum de possibilidades entre a 
oferta totalmente protegida por subvenções 
públicas e a oferta totalmente concorrencial. 
Surgiria então uma nova «economia social» 
que beneficiaria: 

— quanto à procura, de incentivos, tais como 
a possibilidade de deduções do imposto so
bre o rendimento, ou ainda a emissão local 
de títulos semelhantes aos «títulos de refei
ção», que poderiam substituir as presta
ções sociais das empresas e das administra
ções locais e dar acesso aos serviços de 
proximidade («cheque-serviço»); 

— quanto à oferta, das ajudas clássicas para 
a criação de empresas, reforçadas no caso 
de o «empresário social» se obrigar a em
pregar antigos desempregados, e de forma
ções para a aquisição das competências ne
cessárias para o exercício destas novas pro
fissões. 

Para ser compatível com as exigências orça
mentais, esse equilíbrio deverá assumir for
mas diferenciadas em cada país. 

Áreas de criação 
de novos empregos: 
eis alguns exemplos 

As possibilidades de criação de postos de 
trabalho dependem em larga medida das 
estruturas e dos serviços existentes em ca
da país, dos modos de vida e dos regimes 
fiscais em vigor. 

Todavia, com base em estimativas con
cordantes, poder-se-á avançar o número 
de 3 milhões de novos postos de trabalho 
na Comunidade, repartidos entre os servi
ços de proximidade, o aumento da quali
dade de vida e a protecção do ambiente. 

Serviços de proximidade 

— Ajuda a domicílio às pessoas idosas e 
deficientes, cuidados de saúde, prepa
ração de refeições e tarefas domésticas 

— Guarda de crianças não escolarizadas 
ou nos períodos pós-escolares, incluin
do os trajectos entre o domicílio e a 
escola 

— Assistência aos jovens em dificuldade, 
através de um apoio escolar, da oferta 
de ocupações dos tempos livres — des
portivas, nomeadamente —, enqua
dramento dos mais desfavorecidos 

— Segurança de edifícios de habitação 

— Manutenção do comércio de proximi
dade nas zonas rurais, bem como nos 
bairros mais afastados do centro 
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O audiovisual 

Os tempos livres e a cultura 

A melhoria da qualidade de vida 

— Renovação dos bairros e das habita
ções antigas, com o objectivo de au
mentar o conforto (instalações sanitá
rias e isolamento acústico) e a se
gurança 

— Desenvolvimento dos transportes co
lectivos locais, que deverão ser mais 
confortáveis, mais frequentes, acessí
veis (deficientes) e seguros, e oferta de 
novos serviços, tais como os táxis co
lectivos nas zonas rurais. 

A protecção do ambiente 

— Manutenção das zonas naturais e dos 
espaços públicos (reciclagem local de 
resíduos) 

— Tratamento das águas e saneamento 
das zonas poluídas 

— Controlo das normas de qualidade 

— Equipamentos para a poupança de 
energia, nomeadamente nas habi
tações. 

A apologia da acção 

No entanto, a Comissão não deixa de conside
rar que os capítulos da parte Β deveriam cons
tituir a base para os trabalhos dos diversos 
Conselhos de Ministros especializados. Se o 
próximo Conselho Europeu chegasse a con
clusões que apontassem nesse sentido, conse
guirseia assim facilitar, e mesmo provocar, a 
mobilização das instituições comunitárias 
com vista a alcançar os objectivos fixados. 

Quanto à acção propriamente comunitária, 
propõese que lhe seja dado um novo estímulo, 
ou adoptadas novas formas, em cinco di
recções: 

— tirar o máximo partido do grande 
mercado; 

— apoiar o desenvolvimento e a adaptação 
das pequenas e médias empresas; 

— prosseguir o diálogo social, que tem permi
tido até agora uma concertação frutuosa c 
tomadas de posição comuns dos parceiros 
sociais, que contribuíram para a realiza
ção do trabalho comunitário; 

— criar as grandes redes europeias de infra
estruturas; 

— preparar, sem atrasos, e lançar as funda
ções de uma sociadade da informação. 

Estas últimas duas acções constituem as cha
ves para uma melhor competitividade e colo 
carnosão à altura de controlar o progresso 
técnico ao serviço do emprego e do melhora
mento das condições de vida. 

As análises que são apresentadas neste docu
mento e as pistas de solução abertas deverão 
orientarnos para um modelo de desenvolvi
mento sustentável, tanto do ponto de vista da 
eficácia do triângulo crescimentocompetiti
vidadeemprego, como em termos de ambien
te e de melhoria da qualidade de vida. 

O esforço a realizar exige inflexões de compor
tamentos e de políticas a todos os níveis: co
munitário, nacional e local. Estando cons
cientes da diversidade das situações nos países 
membros, considerámos preferível não formu
lar em termos demasiados lapidares as pistas 
possíveis de solução. Caberá a cada Estado
Membro explorar aquelas que considerar po
sitivas para a sua própria acção. 

A realização destas acções — é importante 
sublinhálo — não põe em causa as decisões 
financeiras adoptadas, no quadro do Pacote 
II, pelo Conselho Europeu de Edimburgo. 
Não é pois necessário rever o limite máximo 
dos recursos atribuídos. 

O recurso à poupança constitui o único meio 
suplementar de financiamento. Manterseia 
a um nível modesto, uma vez que os emprésti
mos previstos representariam menos de 2% 
do montante total das emissões lançadas nos 
mercados. 

Além disso, tratase de projectos que não só 
são economicamente indispensáveis como 
também financeiramente rentáveis, istoé, não 
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implicam riscos de agravamento dos défices 
públicos nacionais. 
Graças a estas acções orientadas para o futu
ro, a Comunidade lançará as bases para um 
crescimento económico são e durável cujos di
videndos serão largamente superiores ao cus
to da remumeração da poupança assim mobi
lizada. 
Paralelamente (e trata-se também de uma das 
alterações radicais do nosso modelo de cresci
mento), o facto de voltarmos a impor a coerên
cia entre a política macroeconómica e a políti
ca activa de emprego permitirá ultrapassar to

das as rigidezes de comportamento ou de es
trutura que estão na origem de uma parte do 
subemprego de que sofremos. Só assim será 
possível responder às numerosas necessidades 
actualmente não satisfeitas, e às necessidades 
que forem provocadas pelas mutações na or
ganização das nossas sociedades, bem como 
na organização e na repartição do trabalho. 

A Comissão convida pois cada um a proceder 
a uma análise lúcida das nossas forças e fra
quezas e a comportar-se em função deste 
mundo em mutação acelerada, com o olhar e 
a vontade virados para o futuro. 
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Eixo de 
desenvolvimento I 

As redes de informação 
1. Porquê? 

O mundo conhece actualmente uma mu
tação dos sistemas de produção e de orga
nização do trabalho e das formas de con
sumo, cujos efeitos serão comparáveis, a 
prazo, com os da primeira revolução in
dustrial. 

Esta mutação resulta do desenvolvimento das 
tecnologias da informação e das comunica
ções. As tecnologias digitais, em particular, 
tornam agora possível, a um nível de qualida
de muito elevado, a integração da transmissão 
de dados e da informação num só sistema de 
comunicações: som, texto, imagem. 

O mundo «multimédia» desponta. 

As estruturas e os métodos de produção serão 
profundamente afectados por esta evolução. 
Ela engendrará uma mudança na organiza
ção das empresas, na responsabilidade dos 
quadros e nas relações laborais. As PME serão 
as principais beneficiárias: os novos serviços 
de comunicações permitir-lhes-ão realizar 
economias iguais, em média, a 4% do seu vo
lume de negócios; por outro lado, elas estarão 
presentes em força nos importantes mercados 
que se estão a abrir. As condições de trabalho 
modificar-se-ão com a possibilidade de intro
dução de métodos mais flexíveis para os horá
rios, o próprio local de trabalho (teletrabalho) 
e, inevitavelmente, as condições contratuais e 
os sistemas de remuneração. De acordo com 
certas estimativas, seis milhões de americanos 
recorrem já ao teletrabalho. Os novos sistemas 
de transmissão de dados possibilitarão que as 
empresas globalizem as suas actividades e es
tratégias, desenvolvendo formas de aliança e 
cooperação a uma escala até hoje impossível. 

Essa mudança afectará também os hábi
tos de consumo. 

ços que conjugam as vantagens da produção 
em série com as exigências específicas e mes
mo pessoais dos consumidores. Uma gama 
nova e muito mais rica de novos serviços nas 
áreas da informação, do acesso às bases de da
dos, do audiovisual, da cultura e do lazer esta
rá à disposição de todos. Concretamente, será 
possível, por meio de um computador portátil 
ligado, se necessário, a um aparelho de televi
são ou a um telefone, aceder a uma informa
ção geral sem intermediários e sem obstáculos 
de ordem técnica. 

Enquanto cidadãos este fenómeno diz-
-nos respeito. 

Os serviços prestados pelos poderes públicos 
poderão ser mais rápidos, mais selectivos e 
menos impessoais, na condição de se toma
rem medidas que garantam o respeito pela vi
da privada. Certos serviços, em que os poderes 
públicos têm tradicionalmente um papel pre
ponderante (saúde, educação, segurança so
cial), poderão ser prestados de fornia bastante 
mais alargada, rápida e eficaz. O mercado po
derá jogar um papel mais importante. Um mé
dico, um professor, um estudante poderão ter 
acesso instantâneo a grandes bases de dados. 

Não se trata de um sonho tecnológico vá
lido só para o século XXI. 

Uma menor necessidade de mobilidade física, 
a possibilidade de dispor de produtos e servi-

Em certos aspectos, esta nova sociedade está 
já a criar-se e já muitos começam a beneficiar 
dela. Obviamente, esta mudança ocorrerá pri
meiramente nas potências da Triade, alargan
do-se depois gradualmente ao resto do plane
ta. Ela será determinada em primeiro lugar pe
las necessidades dos utilizadores, quer sejam 
empresas quer sejam consumidores. A indús
tria já começou a adaptarse a esta nova pers
pectiva. Reorganizações de grande enverga
dura estão em curso. Essa reorganização torna 
cada vez mais obsoletas as distinções tradicio
nais entre sectores como a electrónica, a infor
mática, as telecomunicações e o audiovisual; 
esbate as diferenças entre secundário e terciá
rio, entre indústria e serviços; modifica a cor
relação de forças na indústria: a capitalização 
da Nintendo, fabricante de jogos vídeo, é já 
um terço da da IBM e o seu volume de negó
cios quase o dobro do da Microsoft, o princi
pal produtor de suportes lógicos. Este proces
so, que já se está a desenvolver nos Estados 
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Unidos, dá origem a alianças e fusões sem pre
cedentes entre empresas. Ele irá acelerar-se na 
Europa, obrigando os poderes públicos a reve-
rem o quadro regulamentar. 

Há alguma inquietação quanto ao empre
go. Este factor é difícil de avaliar com 
rigor. 

A disseminação rápida das novas tecnologias 
da informação pode, é óbvio, acelerar a trans
ferência de certas actividades transformado
ras para países com custos de mão-de-obra cla
ramente inferiores. 

Mas, com o aumento de produtividade 
que possibilitam no conjunto do tecido in
dustrial, essas tecnologias garantirão 
igualmente a manutenção de um grande 
número de empregos que de outro modo 
se perderiam. 

Esta mutação ocorre fundamentalmente por 
pressão do mercado e por iniciativa das em
presas. Organizá-la e acelerá-la, sem deixar de 
apoiar os esforços das empresas, é o propósito 
das decisões governamentais tomadas nos Es
tados Unidos e no Japão. A tónica é colocada 
na criação das infra-estruturas de base e no 
apoio às novas aplicações e ao desenvolvimen
to tecnológico; o programa americano para a 
criação da «National Information Infrastruc
ture» prevê um investimento global que será 
de 85 mil milhões de ecus. 

A Europa tem todo o interesse em respon
der a este desafio, já que as economias que 
consigam realizar primeiramente esta 
mutação em boas condições beneficiarão 
de vantagens competitivas importantes. 

Assistir-se-á a uma racionalização no sector 
dos serviços; no entanto, o enorme potencial 
de desenvolvimento de novos serviços ligados 
quer à produção quer ao consumo, quer ainda 
à cultura e ao lazer, permitirá a criação de pos
tos de trabalho. Em França, o Minitel criou, 
com os serviços a que deu origem, mais de 
350 000 empregos. O crescimento previsível 
da oferta de serviços na área do audiovisual 
aumentará significativamente a procura de 
novos programas. O número de canais de tele
visão deverá multiplicar-se por dez e o número 
de assinantes da distribuição por cabo tripli
car até ao fim do século. 

Seja como for, é inútil encerrarmo-nos numa 
nova querela sobre o «maquinismo» como a 
que acompanhou a primeira revolução indus
trial. A disseminação das novas tecnologias a 
nível mundial é inelutável. 

Não se trata de retardar esta mutação, tra-
ta-se sim de a dominar para que não ocor
ram os dramas de adaptação que caracte
rizaram o século passado e que seriam 
inaceitáveis na sociedade actual. 

Relativamente aos seus principais concorren
tes, a Europa dispõe de vantagens compará
veis do ponto de vista cultural, social, tecnoló
gico e industrial. Desde 1 de Janeiro de 1993, 
ela dispõe de um mercado largamente integra
do, embora persistam ainda demasiados mo
nopólios e um excesso de regulamentação. A 
interoperabilidade não está ainda garantida. 

De facto, nos Estados que mais avançaram no 
processo da liberalização o mercado tem-se 
desenvolvido mais rapidamente, com preços 
cada vez mais baixos para os utilizadores. 

Para a Europa, a principal desvantagem 
reside na fragmentação dos diferentes 
mercados e na ausência de grandes liga
ções interoperáveis. Para a vencer, é ne
cessário mobilizar, a nível europeu, as 
vontades e os meios numa parceria entre 
o sector público e o sector privado. 
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2. Como? 

O plano de acção articulase em torno de cinco prioridades: 

Prioridades 

1. Disseminar a utilização 

2. Dotar a Europa de serviços 

3. Prosseguir o estabelecimento de 
um quadro regulamentar 

4. Desenvolver a formação 

5. Reforçar o desempenho 

Meios 

 lançar projectos europeus de aplicações c serviços de 
interesse público (transportes, saúde, formação, educa
ção, protecção civil) c reforçar a cooperação entre ad
ministrações (programa IDA) 

■ promover o teletrabalho 

■ envolver os utilizadores na elaboração c implementa
ção das políticas tecnológicas 

desenvolver as redes de base (RD1S c banda larga) 

 assegurar a interoperabilidade das redes 

reforçar a coordenação entre as políticas na área das 
telecomunicações c as intervenções dos fundos estru
turais 

• suprimir as distorções da estabelecimento de um qua
dro regulamentar de concorrência 

garantir o fornecimento de adequado serviços uni
versais 

acelerar o processo de normalização 

• assegurar a protecção dos dados pessoais e a segurança 
dos sistemas de informação e dc comunicações 

alargar o direito de propriedade intelectual 

• incentivar a aquisição dos conhecimentos de base ne
cessários à utilização das novas tecnologias c à explo
ração do seu potencial 

generalizar a utilização das novas tecnologias a nível 
do ensino e da formação 

adaptar a formação dos quadros técnicos c investi
gadores 

reforçar a IDT e adaptála às novas condições do mer
cado industrial (4." PQ I&D) 

promover a observação tecnológica e industrial 

valorizar os resultados da IDT a nível das aplicações 
industriais 

negociar, a nível mundial, condições equitativas de 
acesso ao mercado concorrencial 

A identificação rigorosa das acções, a elaboração de um calendário e a criação dos meios necessá
rios são elementos importantes para o êxito do plano. Propõese a criação de uma task force para 
as infraestruturas europeias da informação. Trabalhando sob mandato do Conselho, essa task for
ce terá por missão determinar as prioridades e definir as modalidades de acção e os meios necessá
rios. A task force deverá apresentar um relatório ao Presidente do Conselho Europeu em 31 de 
Março de 1994, para que o plano possa ser executado em meados de 1994, após concertação com 
as partes interessadas e aprovação do Conselho Europeu. 
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3. Que redes? 

A prática quotidiana mostra-nos a imagem de 
auto-estradas onde circulam pessoas e merca
dorias e que podem ser mais ou menos largas 
consoante a densidade do tráfego. 

A sociedade da informação compreenderá 
igualmente: 

— auto-estradas: isto é, redes de banda larga 
onde circulará rapidamente uma grande 
variedade de informações; 

— transportadores: isto é, serviços que facili
tarão o acesso à informação (bases de da
dos) e a transmissão (correio electrónico) e 
intercâmbio (vídeo interactivo) dessa in
formação; 

— mercadorias: isto é, novas aplicações para 
a vida profissional, a saúde, o ensino e o 
lazer. 

As redes telefónicas são internacionais, mas 
as redes digitais que encaminham a informa
ção na forma de textos, dados ou imagens têm-
-se desenvolvido, principalmente na Europa, 
apenas ao nível nacional. 

Esses projectos dizem respeito às redes físicas, 
aos serviços e às aplicações. 

Para desenvolver o acesso a múltiplos ser
viços interactivos e criar um espaço co
mum de informação é necessário: 

— assegurar uma gestão coerente dos 
projectos; 

— interligar as diferentes redes e tornar 
interoperáveis os diferentes serviços; 

— investir e inovar para que seja possível 
o fornecimento de uma multiplicidade 
de informações num mínimo de 
tempo. 

Esta acção é imprescindível para se estimular 
a criação de novos mercados. Há que desen
volver novos projectos, rápida e resolutamen
te, para romper o círculo vicioso criado pelos 
pontos fracos da procura e da oferta. 

E neste espírito que se propõe a adopção de 
nove projectos estratégicos, cuja lista se 
anexa. 

Estabelecer uma rede de comunicações 
de elevado débito. 

Esta infra-estrutura é necessária para o desen
volvimento de serviços «multimédia»; ela uti
lizará as técnicas de transmissão de dados 
mais avançadas (fibras ópticas); tirará o me
lhor partido da digitalização da informação e 
da sua transmissão a grande velocidade (alta 
definição, interactividade, multiplicação das 
funções). 

Ela prolongará as redes digitais com integra
ção de serviços que se deverão generalizar na 
Comunidade antes do ano 2000. 

Lançar três programas de desenvolvi
mento dos serviços electrónicos. 

Estes serviços são necessários para diversifi
car as aplicações a partir de uma determinada 
rede de infra-estruturas: 

— a imagem electrónica: os serviços vídeo in
teractivos vão revolucionar os hábitos de 
trabalho, as técnicas de formação e as for
mas de lazer. O objectivo é assegurar, até 
1997, a interoperabilidade destes novos 
serviços «à la carte» a nível europeu. 

— acesso electrónico à informação: trata se 
de reunir as informações (administrativas, 
científicas, culturais, etc.) em bases de da
dos acessíveis a qualquer utilizador na Co
munidade. 

— correio electrónico: é preciso desenvolver 
e tornar interoperáveis os diferentes servi
ços comerciais de transmissão electrónica 
de documentos; o desenvolvimento deste 
serviço é especialmente importante para 
aumentar a competitividade das PME. 

Promover quatro aplicações prioritárias: 
teletrabalho, teleformação, telemedicina, 
teleadministração. 

Teletrabalho: nos Estados-Membros estão 
já a ser desenvolvidos projectos. A Comu
nidade apoiará programas-piloto para o es
tabelecimento de uma rede transnacional 
de gestão de recursos humanos. 

27 



Teleformação: o objectivo é criar, até 1996, 
uma rede que interligue mais de cem uni
versidades e outros estabelecimentos de 
ensino superior, para tornar acessíveis os 
módulos comuns de ensino. 

Telemedicina: até ao ano 2000, interligar, 
por via «multimédia», os grandes institu
tos de oncologia, os bancos de medula ós
sea e os principais centros de segurança 
social. 

Teleadministração: para melhorar o fun
cionamento do mercado interno (impos
tos, alfândegas, centros de estatística), é in
dispensável facilitar o intercâmbio de da
dos entre administrações e o acesso das 
empresas e dos particulares a essas infor
mações. 

4. Que decisões? 

No Conselho de Ministros e no Parlamento 
Europeu prosseguem actualmente as discus
sões sobre o desenvolvimento das redes tele
máticas (IDA). A Comissão apresentou, no 
Outono de 1993, dois projectos relativos às re
des de telecomunicações: um plano-director 

para a rede de serviços integrados (RDIS) e um 
conjunto de orientações para as redes de ban
da larga. 

5. Como financiar? 

O montante dos financiamentos a realizar nos 
próximos dez anos é estimado em 150 mil mi
lhões de ecus. As necessidades financeiras dos 
projectos prioritários previstos para o período 
de 1994-1999 ascendem a 67 mil milhões de 
ecus e devem ser satisfeitas principalmente pe
los investidores privados. Tal como para as ou
tras redes, as contribuições financeiras das au
toridades públicas nacionais c comunitárias 
serão marginais, constituindo apenas um in
centivo. 

Através da rubrica orçamental «redes», dos 
fundos estruturais e principalmente do pro
grama de investigação, o orçamento da Comu
nidade poderá consagrar 5 mil milhões de ecus 
para o período em causa. 

Estas contribuições poderão ser complemen
tadas com empréstimos do BEI e garantias do 
Fundo Europeu de Investimento e com os no
vos mecanismos financeiros descritos no 
anexo. 
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Redes transeuropeias de telecomunicações 
Propostas 

Auto-estrada 
da informação 

Domínio 

Redes avançadas 
interligadas 

Serviços electrónicos 
gerais 

Aplicações telemáticas 

Âmbito de acção dos projectos estratégicos 

Criação de redes de comunicações de grande 
débito 

Consolidação da rede digital com integração de 
serviços 

Acesso electrónico à informação 

Correio electrónico 

Imagem electrónica: 
serviços vídeo interactivos 

Teletrabalho 

Teleadministração 

Teleformação 

Telemedicina 

Total 

Investimento necessário 

Período 1994-1999 
(em mil milhões de ecus) 

20 

15 

1 

1 

10 

3 

7 

3 

7 

67 
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Eixo de 
desenvolvimento II 

As redes transeuropeias 
de transportes e energia 

1. Porquê as redes? 

O desenvolvimento da Europa tem assentado 
na qualidade das redes de comunicações que 
permitiram o acesso fácil dos seus habitantes 
aos recursos naturais e técnicos. Desenvolven
do assim a circulação das pessoas e dos bens, 
a Europa pôde aliar prosperidade económica, 
qualidade de vida, êxito comercial; pôde, as
sim, manter-se na vanguarda da tecnologia e 
fortalecer indústrias que conheceram grandes 
sucessos — vejase o exemplo do Airbus. Os 
nossos sistemas de transportes e energia cons
tituem exemplos sólidos desta tradição. 
Precisamos de continuar este esforço, de ven
cer novas etapas e de imaginar outras frontei
ras face à globalização dos mercados, à mobili
dade crescente dos capitais e das tecnologias, 
às necessidades de investimento que surgem a 
Leste e a Sul. O desenvolvimento de redes 
transeuropeias de infra-estruturas de trans
portes e energia responde a esta exigência, 
aliás assinalada em todas as contribuições dos 
Estados-Membros. 

Promover infra-estruturas novas ou aper
feiçoadas, acessíveis a todos os cidadãos, 
possibilita: 
— uma melhor circulação, mais segura e 

menos dispendiosa, para aumentar a 
competitividade; 

— o ordenamento do território europeu, 
para evitar a concentração das rique
zas e das populações; 

— o lançamento de uma ponte para a Eu
ropa de Leste, indispensável para dar 
resposta às necessidades, aumentar os 
investimentos e estimular as trocas co
merciais. 

Cria também a possibilidade de: 
— mobilizar as nossas indústrias para projec

tos promissores a médio e longo prazo e de
senvolver novos produtos; 

procurar a combinação óptima dos modos 
de transporte existentes (multimodalida-
de), a fim de melhorar o seu rendimento, 
reduzindo simultaneamente os efeitos no 
ambiente; 

concluir a construção do mercado único: 
após o grande esforço colectivo desenvol
vido para suprimir as fronteiras, é preciso 
agora reforçar as vias de comunicação, no
meadamente com as regiões mais dis
tantes. 

Assegurar uma circulação mais rápida, 
mais segura, mais amiga do ambiente, fa
cilitar trocas comerciais mais numerosas, 
aproximar os Estados-Membros dos seus 
vizinhos do Leste e do Sul, simbolizaria o 
advento da União Europeia. 

2. Porquê agora? 

Desde há 10 anos que temos vindo a dimi
nuir o nosso esforço de investimento na 
área das infra-estruturas. 

Esta situação é particularmente manifesta no 
sector dos transportes. Dela resultam rigidez, 
lentidão e disfuncionamentos, denunciados 
pelos meios económicos como uma das razões 
principais do actual enfraquecimento da com
petitividade. As novas disposições do Tratado 
da União Europeia (artigo 129.") possibilitam 
agora que remediemos essa situação. 

A insuficiente atenção prestada ao desen
volvimento das infra-estruturas é uma 
das causas da degradação das condições 
de vida. 

As perdas de tempo provocadas pelo conges
tionamento do tráfego, a subutilização dos no
vos meios de comunicação c as agressões ao 
ambiente motivadas pelo insuficiente recurso 
a tecnologias eficientes contribuem, cm certa 
medida, para o mal-cstar que se vive nas cida
des e as roturas sociais que dele resultam. O 
mesmo é válido para as regiões rurais menos 
povoadas, cuja própria existência está amea
çada devido ao isolamento. 
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Os rápidos progressos no tratamento da infor
mação, na engenharia do ambiente, nos siste
mas de propulsão e nos novos materiais modi
ficam completamente as perspectivas. Vive
mos com redes separadas e compartimenta
das, com meios de transporte muitas vezes 
prejudiciais para o ambiente. Hoje é possível, 
no entanto, combinar diferentes modos de 
transporte, utilizar a electrónica para organi
zar melhor as ligações e o tráfego, interligar, 
em todos os domínios, as redes dependentes 
de diferentes autoridades nacionais e integrar 
nos projectos de infra-estruturas normas am
bientais rigorosas. É uma nova geração de pro
jectos que emerge. É também uma outra lógi
ca de desenvolvimento. 

Nações como os Estados Unidos e o Japão 
têm vindo a realizar esforços programados e 
importantes para renovarem as suas infra-es
truturas; novas potências industriais, como 
Singapura, Taiwan, certas partes da China, a 
Argentina, têm vindo a dotar-se de redes que 
integram os últimos avanços tecnológicos. 

Mobilizando para projectos transeuro
peus os recursos necessários manteremos 
a nossa capacidade de concorrer nos mer
cados externos e melhoraremos a qualida
de de vida na Europa. 

Também não é concebível desenvolver com os 
países da Europa Central e a Rússia uma par
ceria económica, prelúdio de uma associação 
mais profunda, sem lançar, simultaneamente, 
projectos audaciosos de infra-estruturas. Há 
aqui uma necessária complementaridade. 

Finalmente, os investimentos potenciais 
a realizar até ao final do século, estimados 
em mais de 250 mil milhões de ecus, cons
tituem um elemento capital do relança
mento económico da Europa. 

3. Como proceder? 

O Tratado da União Europeia define per
feitamente, no artigo 129.", as missões da 
Comunidade e os instrumentos de imple
mentação das redes. 

A acção da Comunidade tem por objectivo fa
vorecer a interligação e a interoperabilidade 

das redes, bem como o acesso a estas redes no 
quadro de um sistema de mercados abertos e 
concorrenciais. Essa acção tem especialmente 
em conta a necessidade de ligar as regiões in
sulares, interiores e periféricas às regiões cen
trais da Comunidade (artigo 129.°-B). 

A Comunidade estabelece um conjunto de 
orientações que abrangem os objectivos, as 
prioridades e as grandes linhas de acção (pla
nos directores) e identificam os projectos de 
interesse comum; apoia os esforços financei
ros dos Estados-Membros para a realização 
dos projectos identificados, em especial sob a 
forma de estudos de viabilidade, garantias de 
empréstimo ou bonificações de juros; pode 
ainda contribuir para a coordenação das polí
ticas desenvolvidas pelos diferentes Estados-
-Membros e cooperar com os países terceiros 
(artigo 129°-C). 

O Conselho de Ministros, por maioria qualifi
cada, e o Parlamento Europeu decidem das 
orientações e dos projectos de interesse co
mum; o que diz respeito ao território de um 
Estado-Membro deve ser aprovado por esse 
Estado. 

A Comunidade tem duas missões: 

— reduzir os riscos financeiros ou adminis
trativos; 

— incentivar os investidores privados a uma 
maior mobilização em torno de projectos 
de interesse europeu. 

Nesta perspectiva, recomenda-se que seja da
da atenção prioritária a projectos de interesse 
comunitário, bem preparados financeira e ad
ministrativamente, incluindo os estudos de 
impacto ambiental. 

A avaliação dos projectos contemplará os ris
cos financeiros, as fontes possíveis de finan
ciamento, o estatuto jurídico (duração das 
concessões), a gestão e o impacto no ambien
te. Este procedimento é particularmente im
portante no sector da energia, sector em que 
as dificuldades principais a nível da imple
mentação de projectos residem não nos aspec
tos financeiros mas essencialmente na morosi
dade e complexidade dos procedimentos ad
ministrativos. 
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Para garantir aos investidores a previsibi
lidade e a estabilidade necessárias, cada 
projecto incluirá um plano de acção admi
nistrativo e financeiro. 

4. Em que ponto estamos? 

a) Transportes 

Em 1990, o Conselho deu um parecer favorá
vel ao plano relativo aos comboios de alta ve
locidade, que será actualizado em 1994 para 
se integrar numa óptica multimodal. 
Em 29 de Outubro de 1993 o Conselho apro
vou, após um trílogo informal, três planos di
rectores relativos a: 
— transportes combinados, com duas fases 

de execução de seis e 12 anos; 
— estradas, com 55 000 km de ligações tran

seuropeias, dos quais 12 000 km de auto-
-estradas a executar em 10 anos; 

— vias navegáveis, com a criação de uma rede 
interoperável num prazo de 10 anos. 

Em 1994, serão apresentados três outros pla
nos relativos a: 
— infra-estrutura ferroviária clássica, para 

integrar as linhas de transporte de passa
geiros (regionais, urbanas) e de mercado
rias na rede intermodal e prolongar as liga
ções à Europa Central e Oriental; 

— infra-estrutura aeroportuária, para me
lhorar a ligação da rede comunitária à rede 
mundial e quebrar o isolamento de certas 
regiões interiores da Comunidade; 

— infra-estrutura portuária, para facilitar o 
comércio intra e extracomunitário e des
congestionar certas ligações terrestres, 
melhorando a qualidade do ambiente. 

b) Energia 

Serão apresentados, a partir do início de 1994, 
um plano director e projectos de interesse co
mum nos sectores da electricidade e do gás. A 
sua implementação depende, em grande me
dida, da constituição de um verdadeiro merca
do interno da energia. 

5. Que prioridades? 

Os projectos dirão prioritariamente respeito à 
rede transeuropeia de transportes. Este sector 
é. com efeito, aquele que mobiliza os investi
mentos mais importantes e em que é mais pro
fundo o défice entre os financiamentos dispo
níveis e as necessidades a satisfazer; pretende-
-se desenvolver uma verdadeira estratégia 
multimodal, indispensável para melhorar o 
comportamento da economia e as condições 
de vida. 

Com base nos planos directores já aprova
dos, propõe-se que se seleccionem gran
des projectos prioritários e de interesse co
munitário para aproximar todos os países 
do continente europeu. Tratase de: 

— novas ligações transfromeira de carác
ter estratégico por via férrea (eixo do 
Brenner, Lyon-Turim, Paris-Barcclo-
na-Madrid) ou auto-estrada (Berlim-
-Varsóvia-Moscovo); 

— melhorar a combinação dos diferentes 
modos de transporte (ligação Heath-
row-Londres-Túnel da Mancha); 

— aumentar a interoperabilidade e a efi
cácia das redes por meio de sistemas 
de controlo do tráfego (aéreo, maríti
mo, terrestre), reduzindo assim sensi
velmente as perturbações. 

O desenvolvimento de redes na área da ener
gia tem em vista dois objectivos prioritários: 
reduzir os custos por meio de um melhor apro
veitamento das capacidades existentes e refor
çar a segurança do abastecimento. O primeiro 
objectivo diz respeito à electricidade, o segun
do ao gás. 

Ambos possibilitarão, a prazo, uma utilização 
mais racional da energia disponível no conti
nente europeu. 

Relativamente à energia eléctrica, tratase es
sencialmente de reforçar a interligação das re
des e evitar assim a saturação de algumas des
sas redes e, noutros casos, de servir melhor as 
regiões mais longínquas. 
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Uma melhor utilização das capacidades 
de produção de energia eléctrica existen
tes contribuirá para a protecção do am
biente. 

No que diz respeito ao gás, a Europa terá de 
fazer frente ao crescimento do consumo, ao 
qual, mais ainda do que no passado, será dada 
resposta com importações do mar do Norte, 
da Argélia ou da Rússia. 

Para garantir a nossa segurança económi
ca, é essencial acelerar a construção de 
gasodutos transeuropeus capazes de, si
multaneamente, garantirem o abasteci
mento e abrirem caminho a uma coopera
ção a longo prazo com os países pro
dutores. 

Foi nessa perspectiva que se adoptaram oito 
grandes programas. O êxito de todos estes pro
jectos está intimamente associado ao reforço 
do mercado interno. 

6. Como financiar? 

As necessidades de financiamento para os 
próximos 15 anos podem estimar-se em mais 
de 400 mil milhões de ecus; até final do século, 
elas ascenderão a 250 mil milhões de ecus (220 
mil milhões de ecus para os transportes e 30 
mil milhões de ecus para a energia). 

O montante dos investimentos prioritários re
lativos aos projectos propostos eleva-se a 82 
mil milhões de ecus para os transportes e 13 
mil milhões de ecus para a energia. 

A estimativa atrás proposta tem por objectivo 
criar, no quadro de uma parceria entre o sector 
público e o sector privado, as melhores condi
ções para um financiamento nos mercados fi
nanceiros. 

O financiamento assenta em três prin
cípios: 

— equilíbrio financeiro: deve possibilitar 
que o financiamento seja assegurado, 
em boa parte, por investidores 
privados; 

— a compatibilidade com as finanças pú
blicas: as eventuais intervenções dos 
Estados-Membros respeitarão as 
orientações relativas ao défice e à dívi
da públicos; 

— a subsidiariedade: a Comunidade in
tervirá para apoiar os estudos de viabi
lidade, garantir empréstimos ou facili
tar o preenchimento de eventuais la
cunas no quadro de projectos de inte
resse comum. 

Relativamente aos 26 projectos na área dos 
transportes já analisados no quadro dos pla
nos directores (23) ou em outras instâncias do 
Conselho (três), a Comunidade já financiou 
estudos de viabilidade e trabalhos diversos no 
montante de 332 milhões de ecus. 

A Comunidade poderá disponibilizar, para o 
período 1994-1999 e através dos seus diferen
tes instrumentos, cerca de 15 mil milhões de 
ecus. 

Os oito grandes programas na área da energia 
mobilizarão 13 mil milhões de ecus, através 
dos mesmos instrumentos orçamentais. 

A intervenção orçamental da Comunidade 
poderá ser significativamente reforçada com 
os empréstimos do Banco Europeu de Investi
mento e as garantias do Fundo Europeu de In
vestimento e com os novos mecanismos des
critos no anexo. 
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Anexo 

Investir para uma melhor 
competitividade da Europa 

A análise feita pela Comissão da questão das 
redes europeias e dos grandes projectos am
bientais e das respectivas modalidades de fi
nanciamento pode ser resumida do seguinte 
modo. 

1. Redes de transportes e energia 
— 250 mil milhões de ecus até 
ao ano 2000 (95 mil milhões 
para projectos prioritários) 

Estas redes de infraestruturas de transportes 
permitirão que os nossos cidadãos disponham 
de viagens mais rápidas, mais seguras e mais 
baratas, melhorando assim a competitividade. 
As redes estabelecerão igualmente ligações 
com a Europa Oriental e o Norte de Africa. 
No total, serão necessários nos próximos 15 
anos cerca de 400 mil milhões de ecus de in
vestimentos em redes transeuropeias de trans
portes e de energia, 250 mil milhões dos quais 
até 1999. 

O artigo 129.°Β do Tratado esclarece a ma
neira de proceder. A Comunidade (') estabe
lece um conjunto de linhas de orientação que 
identificam projectos de interesse comum, 
após o que apoia os esforços financeiros dos 
EstadosMembros (estudos de viabilidade, ga
rantias de empréstimos ou bonificações de ju
ros). A Comunidade pode ainda contribuir pa
ra a coordenação das políticas dos Estados
Membros e cooperar com países terceiros. 

Os planos directores principais foram propos
tos pela Comissão ou adoptados pelo Conse
lho e o Parlamento. A Comissão identificou 
uma série de projectos prioritários para os 
próximos cinco anos (26 projectos no sector 
dos transportes que representam 82 mil mi
lhões de ecus e oito projectos no sector da 
energia que representam 13 mil milhões de 
ecus. 

( ' IO Conselho decide por maioria qualificada em code
cisão com o Parlamento Europeu (artigo 189."B); as 
linhas de orientação e os projectos de interesse co
mum que se referem ao território de um EstadoMem
bro exigem a aprovação do EstadoMembro em causa. 

2. Telecomunicações — 150 mil 
milhões de ecus até ao ano 
2000 (67 mil milhões 
para projectos prioritários) 

Um sistema de autoestradas da informação 
para a Comunidade constituirá o melhor 
meio para criar, gerir, aceder c transferir infor
mações, implicando: 

— a criação de infraestruturas (radiocomu
nicações por cabo e terrestres ou por satéli
te), incluindo redes digitais integradas; 

— o desenvolvimento de serviços (imagens 
electrónicas, bases de dados, correio elec
trónico); 

— a promoção de aplicações (teletrabalho, tc
leformação, ligação de administrações). 

O montante dos investimentos a efectuar até 
ao final do século foi calculado em 150 mil 
milhões de ecus. A Comissão identificou, para 
o período compreendido entre 1994 c 1999, 
uma série de projectos prioritários no valor de 
67 mil milhões de ecus. 

3. Ambiente — 174 mil milhões 
de ecus em grandes projectos 
ambientais até ao ano 2000 

O ambiente é um elemento integrante das re
des transeuropeias, por exemplo, no que res
peita às redes de transportes combinados des
tinadas a retirar tráfego das estradas c passálo 
para caminhosdeferro. A Comissão também 
possui programas de protecção do ambiente 
de dimensão suficiente para obterem apoio fi
nanceiro da Comunidade. A título indicativo, 
estes projectos dizem respeito à gestão da hi
drologia, ao tratamento de águas residuais ur
banas, à renovação dos sistemas de abasteci
mento de água, ao saneamento do Mediterrâ
neo e do mar Báltico, num custo estimado cm 
314 mil milhões de ecus no total, para um pe
ríodo de 12 anos, ou 174 mil milhões de ecus 
até ao final do século. A Comunidade poderá 
ajudar a financiar cerca de 25 mil milhões de 
ecus nesta área do ambiente no período de 
19941999. 
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4. Financiamento das redes 
transeuropeias e dos grandes 
projectos ambientais 

A maior parte do financiamento para estes in
vestimentos será obtida a nível dos Estados-
-Membros, quer através de investidores priva
dos (especialmente no sector das telecomuni
cações) quer através de empresas públicas. A 
Comunidade pode todavia desempenhar o pa
pel, conforme previsto no Tratado, de apoio 
aos esforços financeiros dos Estados-Mem
bros e de mobilização de capitais privados ('). 
Tal exige uma panóplia de instrumentos fi
nanceiros, indicados no quadro a seguir, al
guns dos quais já existem e dois dos quais são 
novos («Obrigações da União», «Convertí
veis»). Os novos instrumentos são necessários 
para projectos especificamente incluídos nos 
planos directores e complementam o emprés
timo efectuado pelo Banco Europeu de Inves
timento, que é mais geral. Os elementos orça
mentais mantêm-se dentro dos limites de 
Edimburgo. Os orçamentos nacionais não 
precisam de apoiar o financiamento adicio
nal. No caso dos novos instrumentos, o capi
tal e os juros seriam pagos pelos promotores 
dos projectos, estando o orçamento comunitá
rio à disposição para garantir o reembolso das 
obrigações da União e do capital do Fundo 
Europeu de Investimento, disponível no caso 
dos convertíveis. Não haveria riscos de deses
tabilização dos mercados de capitais, dado 
que as quantias em questão representam me
nos de um por cento dos mercados das euro-
obrigações e do crédito bancário. 

Além disso, o BEI pode garantir até um total de 6 mil 
milhões de ecus de empréstimos privados para gran
des projectos de infra-estruturas, numa média de mil 
milhões por ano até 1999. 

Novos instrumentos financeiros 

«Obrigações da União» 

As «Obrigações da União» de apoio ao 
crescimento seriam emitidas a preços ade
quados pela União, por períodos logos, 
para promover grandes projectos de infra-
-estruturas de interesse estratégico abran
gendo as redes transeuropeias e projectos 
transfronteiras com a EFTA, países da 
Europa Central e de Leste e países do Nor
te de África. Os beneficiários seriam os 
promotores dos projectos (instituições do 
sector público e empresas privadas) direc
tamente envolvidos nas RTE. O BEI seria 
convidado a aconselhar a Comissão rela
tivamente à estrutura global das disposi
ções financeiras e a fazer a valiação des
tas, e a actuar como agente para contratos 
de empréstimos individuais. 

«Convertíveis» garantidas pelo Fundo 
Europeu de Investimento 

Obrigações emitidas por períodos longos 
pelas empresas, privadas ou públicas, pro
motoras do projecto, garantidas pelo FEL 
As obrigações seriam: 

— convertíveis total ou parcialmente em 
acções ou certificados de investimen
to; ou 

— acompanhadas por direitos de subscri
ção dando ao detentor o direito de 
comprar acções a um preço determi
nado; ou 

— associadas aos rendimentos, mediante 
participação nos lucros da empresa ou 
sociedade em causa. 

O vencimento das obrigações e as condi
ções associadas às opções seriam fixados 
de forma a assegurar a coerência entre a 
rentabilidade prevista do projecto e o pe
ríodo de exercício da opção. O FEI criaria 
um dispositivo especial para este tipo de 
garantia, especialmente para os grandes 
projectos ligados às redes de telecomuni
cações. 
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Financiamento comunitário das redes transeuropeias (RTE) 
(financiamento médio anual, 1994-1999) 

Fonte 

Orçamento comunitário 
do qual: 
• Redes transeuropeias (RTE) 
• Fundos estruturais 

• Fundo de Coesão 

• Investigação e desenvolvimento 

BEI (empréstimos) 

Obrigações da União (') 
(transportes e energia) 

Convertíveis do FEI (') 
(telecomunicações) 

(i) Ver caixa p. 35. 

(RTE) 
(ambiente) 

(RTE) 
(ambiente) 

(telecomunicações) 
(transportes) 

Montante 
em milhares 
de milhões de ecus 

5,3 

0,5 
1,35 
0,6 

1.15 
1,15 

0,5 
0,05 

6,7 

7 

1 

Total 20 
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A "explosão" electrónica 
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COMMISSION OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES , 

SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU ROUTIER 
TRANSEUROPEEN (HORIZON 2002) 
THANSEUROPEAN ROAD NETWORK 
OUTLINE PLAN (2000 HORIZON) 
LEITSCHEMA DES TRANSE URO Ρ AtSC HEN 
STRASSENNETZES (HORIZONT 2002) 
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Schéma directeur du réseau européen 
de train à grande vitesse (2010) 

Outline plan of European high speed train 
network (2010) 

Leitschema des Europaischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes (2010) 

EEA countries  EWR Länder 
and Switzerland und Schweiz 

LIGNES NOUVELLES <LN) 2 250 km/h 

NEW LINES (UL) ■ 250 km/h 

NEUBAUSTRECKEN (ABS) ■· 250 km/h 

LIGNES AMENAGEES (LA) pour ± 200 km/h 

LINES UPGRADED (UL) for ± 200 km/h 

AUSBAUSTRECKEN (ABS) für ι 200 km/u 



RESEAU EUROPEEN DE TRANSPORT C O M B I N E  EUROPEAN NETWORK OF C O M B I N E D TRANSPORT  EUROPAISCHES NETZ DES KOMBINIERTEN VERKEHRS 

CORRIDORS EUROPEENS 
DE TR/WSPORT COMBINE 

EUROPEEN CORRIDORS 
OF COMBINED TRWSPORT 

EUROPÄISCHE KORRIDORE 
DES KOMBINIERTEN VERKEHRS 

-Rail 
- Rail\Aays 
- Schiene 

Extension potentiel le 
ι Potential connect ions 

Potentielle Verbindungen 
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SCHEMA DIRECTEUR DES VOCS NAVIGABLES 
D'INTERET COMMUNAUIAJRE 

OUTLINE PLAN OF EUROPEAN IMI ANO 
WATERWAYS NETWORK 

LE iïSCHEMA DES EUROPÄISCHEN 
BINNENWASSERSTRASSENNNETZES 

PROJfTS PMOertAKtS 
P R O M U S 
PfflORtTATÏN Chaînon manquant 

MtainglnS 
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AUTRES PROJETS 
OTHERS PROJECTS 
ÄNDERT PROJOOT 

Goulot d'òtiangtomenl S~\. 
Bottleneck ( ) 
Engpo» V , ^ / 

BASSIN DU RHIN /RHINE AND TRIBUTARIES /RHEINBECKEN 

1 - Canal latõral au Rhin (Kembs) 
2 - Moselle (Nancy - Koblenz) 
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4 Rholn /Mouse 
5 - Waal (Nijmegen) 
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6 -Twentekanaal /Mittellandkanal 
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12 - Elbe (Magdeburg>CS) 
13 - Elbe/3der/>onau (*> 

AXES NORD-SUD /NORTH-SOUTH ROUTES /NORD-SUD ACHSEN 

14 · Liaison Rhin^ïhone - Rhin/Rhone Link -
RheinÆhone Verbindung 

15 - MosetleÆaone 
16 - SeineAtoselle 
17 · SeineÆscaut 
1 fl - Canal du centre (MonsAa Louvtère) 
19 - DeüteAys 
20 - Zeebrugge/Sent 
21 - Gent <Evergem) 
22 - Cabergkonaal 
23 - Julianalcanoal 
24 - Lanaye 

AXE SUD-EST /SOUTH-EST ROUTE /SÜD-OST ACHSE 

25 - MainAtain-Oonaukanal 
26 · Main-Donaukanal 
27 - Donau (StraubingAfllshofen) 
28 - Donau fWienÆudapest) Γ ) 
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I — Crescimento 





Capítulo 1 

Enquadramento 
macroeconómico 

O desemprego na Comunidade não cessou de 
aumentar desde o inicio da década de 70, sal
vo durante a segunda metade dos anos 80, pe
ríodo em que foram criados nove milhões de 
postos de trabalho graças a uma combinação 
de políticas nacionais adequadas, a um clima 
externo favorável e ao dinamismo suscitado 
pelas perspectivas do mercado único. Global
mente, contudo, desde o início dos anos 70, 
factores demográficos induziram um cresci
mento do número de pessoas à procura de em
prego, enquanto o número de postos de traba
lho disponíveis estagnava ou aumentava mui
to lentamente. Outras economias desenvolvi
das revelaram uma maior capacidade de 
responder eficazmente ao desafio colocado 
pela necessidade de aumentar o volume de 
emprego. 

As causas dos resultados relativamente fracos 
da Comunidade neste domínio são numerosas 
e profundamente enraizadas. As principais 
causas podem atribuir-se, globalmente, a uma 
gestão macroeconómica nem sempre adequa
da e a um esforço insuficiente de adaptação às 
alterações que afectaram a estrutura da eco
nomia comunitária e o seu enquadramento 
internacional. Durante os anos 80, assistiu-se 
a uma alteração da orientação política, tendo 
a tónica sido colocada sobre a criação de con
dições macroeconómicas mais estáveis e na 
tomada de medidas tendentes a tornar as alte
rações estruturais menos penosas, sem contu
do afectar o seu ritmo. Esta reorientação pro
duziu resultados positivos durante a segunda 
metade da década, proporcionando um bom 
ritmo de crescimento, mas não um número su
ficiente de postos de trabalho. Contudo, em 
1992/1993 verificou-se uma perda da confian
ça devida, em parte, à intervenção de factores 
extraeconómicos. Este e outros erros cometi
dos fizeram com que a economia entrasse nu
ma fase de grave recessão. 

Na medida em que os problemas actuais se de
vem a políticas inadequadas aplicadas num 
passado mais ou menos recente, a situação 
não é de modo algum irremediável. 

Além disso, existe um certo número de facto
res favoráveis a um rápido retorno a um cresci
mento sustentado, factores estes que podem e 
devem ser explorados. O facto de a Comunida
de ter criado o maior mercado único do mun
do constitui um trunfo fundamental que po
derá servir de base à actuação futura, uma vez 
consolidado o relançamento da actividade 
económica. A recessão, cujas repercussões 
são extremamente dolorosas, veio acelerar o 
processo de adaptação das empresas ao novo 
enquadramento. 

A economia mundial continuou a crescer no 
decurso dos últimos anos, tendo alguns países 
em desenvolvimento registado taxas de cresci
mento muito elevadas. A existência de novas 
economias extremamente dinâmicas na Ásia 
e, em breve, na Europa Oriental, constitui 
uma enorme oportunidade, e não uma amea
ça, para o nosso nível de vida. Estes países 
comprarão nos mercados mundiais à medida 
das suas receitas com as exportações. No resto 
do mundo registam-se agora de novo taxas de 
crescimento positivas (entre 2% e 3%), en
quanto o comércio mundial fora da Comuni
dade está actualmente a aumentar de 5% a 
6% em termos reais. Por último, o preço do pe
tróleo voltou agora aos baixos níveis regista
dos em meados da década de 80. 

Durante os últimos anos, foram feitas análises 
exaustivas que revelam não existir um remé
dio miraculoso. Estas análises apontam ou
trossim no sentido da existência de um vasto 
leque de medidas favoráveis ao crescimento, à 
competitividade e ao emprego. O desafio con
siste agora em avaliar a ordem de grandeza 
dos efeitos prováveis das diversas medidas, de
terminar a sua combinação adequada e apli
car com firmeza a estratégia escolhida. Não 
se trata de uma tarefa fácil. Os factores que, 
no passado, criaram obstáculos à aplicação 
das politicas adequadas continuam na sua 
maioria presentes. Para atacar pela raiz as 
causas dos actuais problemas de desemprego 
é necessário romper definitivamente com o 
passado. Tal só será possível se se alcançar um 
amplo consenso sobre a via de actuação a 
adoptar: a nível de cada país, entre o patrona
to e os trabalhadores e entre os membros da 
Comunidade Europeia. 
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No presente capítulo apresenta-se o quadro 
macroeconómico que as políticas deverão 
criar e no âmbito do qual as intervenções de 
carácter estrutural expostas nos capítulos se
guintes terão maiores probabilidades de êxito. 

1.1. Posição dos Estados-Membros 

Das contribuições dos Estados-Membros para 
o «Livro Branco», infere-se um largo consen
so no que respeita ao diagnóstico da situação. 
Os Estados-Membros solicitaram que fosse 
feita uma análise clara da gravidade da situa
ção económica, a fim de mobilizar a responsa
bilidade de todos os agentes económicos para 
encontrar soluções que exigem sacrifícios que 
devem ser equitativamente repartidos. 

Os problemas do emprego e da competitivida
de, objecto de graves preocupações expressas 
tanto pelos governos, como pelo Conselho 
Europeu e os parceiros sociais, resultam de 
uma evolução registada durante vários anos, 
mas à qual não foi dada a resposta política ne
cessária. As pressões resultantes da evolução 
da economia mundial vieram ainda agravar a 
actual situação. Entretanto, os processos de 
produção, e em consequência a natureza do 
emprego, registaram uma profunda mutação, 
comparável, sob determinados aspectos, às al
terações provocadas pelas revoluções indus
triais. Os resultados alcançados pelas econo
mias dependem da sua capacidade de adapta
ção às novas realidades, e foi precisamente 
neste domínio que a Comunidade perdeu 
terreno. 

O quadro macroeconómico comunitário apre
senta determinados desequilíbrios fundamen
tais que deram origem a um verdadeiro círculo 
vicioso. Os níveis actuais das despesas públi
cas e, em especial, das despesas no domínio so
cial, tornaram-se insustentáveis, absorvendo 
recursos que poderiam destinarse a investi
mentos produtivos, provocando um aumento 
da carga fiscal sobre o trabalho e originando 
um encarecimento do custo do capital. Simul
taneamente, o aumento constante do custo da 
mão-de-obra, nas suas componentes salarial e 
não salarial, originou, pelo menos em parte, 
regulamentações demasiado rígidas, que aca
baram por obstar à criação de novos postos de 
trabalho. Em consequência, o nível dos inves
timentos a longo prazo sofreu uma redução e 
a falta de confiança dos agentes económicos 
traduziu-se numa contracção da procura. 

A necessidade imperativa de restaurar um 
quadro macroeconómico estável, que permita 
um crescimento sustentável e gerador de pos
tos de trabalho é partilhada por todos os Esta
dos-Membros. Todos eles estabelecem uma re
lação entre os esforços a envidar no domínio 
do saneamento da economia e do processo de 
convergência económica no quadro da União 
Económica e Monetária, considerado de um 
modo geral como um instrumento adequado 
para abordar os problemas estruturais. O re
curso a orientações gerais de politica econó
mica previstas no Tratado da União Europeia 
é apontado por vários Estados-Membros co
mo um meio especifico para resolver estas 
questões. 

1.2. O problema 

O nível de desemprego na Comunidade atin
giu uma dimensão extremamente preocupan
te. Após cinco anos em que se registou uma 
baixa contínua, o número total de desempre
gados na Comunidade recomeçou a aumen
tar significativamente no início dos anos 90. 
Além disso, o desemprego na Comunidade ca-
racteriza-se simultaneamente por um número 
elevado de desempregados de longa duração, 
que representa quase metade do volume total 
de desemprego, e pelo facto de atingir cm espe
cial trabalhadores pouco qualificados. 

É particularmente preocupante a acentuada 
deterioração registada recentemente. Esta si
tuação pode ser explicada por um determina
do número de razões económicas especificas, 
nomeadamente o impacto das taxas de juro 
muito elevadas sobre os investimentos, os défi
ces orçamentais excessivos de alguns países, 
as taxas de câmbio insustentáveis c os proble
mas associados à instabilidade monetária. No 
entanto, a rapidez da inflexão cíclica revela 
igualmente a importância do «factor confian
ça» — o declínio da confiança dos consumi
dores e empresários, devido quer às pressões 
económicas quer a incertezas associadas a ou
tras causas, em especial as dificuldades na ra
tificação do Tratado de Maastricht. Tendo em 
conta as actuais tendências, não é de prever 
uma estabilização da taxa de desemprego an
tes do final de 1994. Nesta data, mais de 18 
milhões de cidadãos poderão encontrarse de
sempregados, valor que corresponde à popu
lação da Bélgica, da Dinamarca e da Irlanda 
em conjunto. 
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A diferença entre as taxas de desemprego re
gistadas actualmente nas principais zonas 
económicas do mundo — 10,5% da popula
ção activa civil na Comunidade face a cerca de 
7% e de 2,5%, respectivamente nos EUA e no 
Japão — veio levantar a questão da existência 
de uma dimensão especificamente europeia 
do problema do desemprego. No entanto, a 
análise dos resultados atingidos no passado 
pela Comunidade, bem como a sua compara
ção com os registados nas outras grandes zo
nas, sugere que não se devem tirar conclusões 
negativas precipitadas. 

Antes da primeira crise do petróleo, o desem
prego registava baixos níveis e a Comunidade 
patenteava, neste domínio, resultados muito 
positivos face aos seus principais concorren
tes. Durante o período 1960-1980, a taxa de 
desemprego na Comunidade foi sempre infe
rior à dos EUA. Mesmo em comparação com 
o Japão, que conseguiu durante um longo pe
ríodo manter o desemprego a níveis baixos, os 
resultados alcançados pela Comunidade só 
começaram a divergir radicalmente após a pri
meira crise petrolífera. 

Para compreender o processo de deterioração 
da situação de desemprego na Comunidade 
ao longo dos anos é necessário adoptar uma 
perspectiva de longo prazo. Para o efeito, de
vem distinguir-se quatro grandes períodos: a) 
o período anterior à primeira crise do petróleo, 
b) o período entre a primeira crise do petróleo 
e meados dos anos 80, c) a segunda metade 
dos anos 80 e d) o período actual de fraco cres
cimento, se não mesmo de verdadeira re
cessão. 

a) O período 1960-1973 foi marcado por taxas 
de crescimento do PIB muito elevadas (4,8% 
ao ano). Se é um facto que o crescimento foi 
elevado, o volume de emprego criado por esse 
crescimento foi muito baixo. Contudo, a fraca 
taxa de criação de postos de trabalho (0,3 % ao 
ano) não constituía nessa altura um proble
ma, uma vez que a oferta de trabalho conti
nuava a aumentar a taxas igualmente modes
tas (também 0,3% ao ano). Deste modo, os ní
veis de desemprego na Comunidade mantive-
ram-se relativamente estáveis durante este 
período, a um nível médio de 2,6% (ver gráfi
co 1). 

b) Durante o período seguinte, 1974-1985, a 
taxa de crescimento baixou significativamen

te, passando para um nível de 2% ao ano. A 
intensidade de criação de emprego aumentou, 
mas não suficientemente para manter taxas 
de crescimento do emprego positivas. Em con
sequência, a criação de postos de trabalho es
tagnou (no sector privado, o emprego registou 
na realidade um declínio que seria compensa
do por um aumento do emprego no sector pú
blico) numa altura em que os factores demo
gráficos induziam um forte aumento da popu
lação activa (0,7% ao ano). Esta situação 
acarretou inevitavelmente um contínuo e 
acentuado aumento da taxa de desemprego, 
que passou de um valor inferior a 3%, em 
1974, para um máximo de 10,8%, em 1985. 

Gráfico 1 

O desemprego na CE, EUA e Japão 
(Percentagem da população activa civil) 
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Gráfico 2 

Criação de postos de trabalho na CE, EUA e Japão 
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c) Durante os anos 1986-1990, colheram-se os 
frutos dos ajustamentos estruturais e da reo
rientação das políticas seguidas a partir do iní
cio dos anos 80, tendo a Comunidade regista
do taxas de crescimento mais elevadas: 3,2% 
ao ano. Se bem que esta taxa de crescimento 
média tenha ficado muito aquém das taxas re
gistadas durante a década de 60, foi suficiente 
para provocar um forte aumento do número 
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de postos de trabalho, uma vez que a intensi
dade do emprego se manteve no elevado nível 
atingido durante o período anterior. O volume 
de emprego aumentou 1,3% ao ano durante 
este período, e o desemprego sofreu uma redu
ção de 10,8% em 1985. para 8.3%. em 1990. 

d) A partir de 1991, a taxa de crescimento do 
PIB registou um forte abrandamento, tendo-
-se tornado negativa em 1993, o que já não su
cedia desde 1975.0 desemprego iniciou então 
a sua trajectória extremamente preocupante, 
que actualmente se vive, e que se acentuou 
grandemente com a redução do volume de 
emprego em 1992 e 1993. 

Esta análise rápida dos resultados passados da 
Comunidade em matéria de emprego mostra 
claramente que a economia da Comunidade 
se caracterizou sempre, à excepção do período 
1986-1990, por uma fraca criação de postos de 
trabalho (ver gráfico 2) e que a origem do pro
blema do emprego remonta ao início da déca
da de 70 em que a economia comunitária se 
revelou incapaz de aumentar a taxa de criação 
de postos de trabalho de forma a acompanhar 
o aumento do número de pessoas à procura de 
emprego. 

Os Estados Unidos, em contrapartida, foram 
capazes de fazer face a um aumento ainda 
mais importante do número de pessoas à pro
cura de emprego, mediante um forte aumento 
da criação de postos de trabalho. O Japão foi 
igualmente capaz de aumentar a sua taxa de 
criação de postos de trabalho. O aumento foi 
menos significativo do que o registado nos Es
tados Unidos, tendo no entanto evoluído a par 
da taxa de crescimento da população activa 
(ver gráfico 3). No entanto, o modo como este 
aumento do número de postos de trabalho foi 
concretizado diferiu consideravelmente entre 
estas duas regiões. Nos Estados Unidos, a 
criação de postos de trabalho durante os últi
mos vinte anos foi sobretudo o resultado de 
uma fraca taxa de crescimento da produção e 
de um elevado volume de emprego gerado 
(baixa produtividade média) por esse cresci
mento. No Japão, em contrapartida, o volume 
de emprego gerado pelo crescimento foi infe
rior ao da Comunidade (produtividade média 
mais elevada), mas foi acompanhado de uma 
taxa de crescimento da produção muito mais 
elevada. 

Gráfico 3 

População activa na CE, EUA e Japão 
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As causas macroeconómicas 
do desemprego 

Tal como se pode verificar nas contribuições 
dos Estados-membros, é hoje em dia larga
mente reconhecido que a redução da taxa de 
criação de postos de trabalho na Comunidade 
após o primeiro choque petrolífero se deve, em 
grande medida, a políticas macroeconómicas 
deficientes. Os factores estruturais e externos 
desempenharam igualmente um papel impor
tante, em especial o ajustamento inadequado 
das estruturas industriais às novas oportuni
dades do mercado a nível comunitário c mun
dial. A principal razão dos fracos resultados 
registados na Comunidade em matéria de em
prego no decurso das duas últimas décadas re
side, no entanto, nos condicionalismos impos
tos às políticas macroeconómicas por confli
tos não resolvidos no domínio da repartição 
do rendimento e por um ajustamento estrutu
ral insuficiente. 

O fraco nível do investimento é uma das conse 
quências mais gritantes. As baixas taxas de 
acumulação de capital vieram, por seu turno, 
pesar sobre a competitividade da economia 
comunitária e sobre a sua capacidade de pro
dução, que regista actualmente níveis de ex
pansão muito mais lentos do que no passado. 
Actualmente, as estimativas apontam para 
uma taxa a que a economia pode crescer du
rante um período prolongado sem se regista
rem problemas de sobreaquecimento, muito 
inferior à dos anos 60: ligeiramente superior a 
2% face a 4,5% (ver gráfico 4). 

A recessão actual é, em grande medida, a con
sequência da combinação de uma taxa de 
crescimento potencial mais baixa e de erros de 
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política económica que induziram taxas de 
crescimento efectivas mais elevadas do que as 
taxas potenciais. No final de 1987, o receio de 
que a crise bolsista pudesse provocar um 
abrandamento da conjuntura fez com que to
dos os países procedessem a uma flexibiliza
ção considerável das suas políticas monetá
rias. Contudo, nessa altura, a taxa de cresci
mento da economia comunitária registava já 
uma aceleração, se bem que essa evolução ain
da não se reflectisse inteiramente nas estatísti
cas disponíveis. Com efeito, as perspectivas 
abertas pelo projecto do mercado único e a re
percussão dos efeitos positivos da baixa dos 
preços do petróleo tinha desencadeado um pe
ríodo de forte crescimento dos investimentos, 
que só se tornou patente nas estatísticas na 
Primavera de 1988. 

Em consequência, o estímulo monetário veio 
reforçar a tendência favorável subjacente. Da
do que não foi feito qualquer ajustamento 
compensatório das politicas orçamentais, a 
economia comunitária registou em 1988 uma 
taxa de crescimento bastante forte: 4,1 % (face 
aos 1,3% previstos em Janeiro de 1988 pelo 
serviços da Comissão, bem como por outras 
fontes). Esta taxa de crescimento, apesar de 
não muito elevada em termos históricos, foi 
contudo mais elevada do que a taxa de cresci
mento potencial. Uma vez que a taxa de cres
cimento se manteve até 1990 acima da taxa 
potencial, começaram a surgir tensões. Em 
1989, a inflação registou uma acentuada ace
leração, seguida em 1990 pelos salários. Uma 
vez que as autoridades continuaram empe
nhadas numa política de estabilidade, a políti
ca monetária tornou-se então mais restritiva. 
Este desequilíbrio da combinação das políti
cas adoptadas teve obviamente consequên

cias negativas sobre o investimento e o cresci
mento. O incentivo orçamental resultante da 
unificação alemã veio ainda agravar a situa
ção. Por um lado, estimulou o crescimento nu
ma altura em que a procura mundial dava si
nais de fraqueza, e, por outro, veio induzir em 
resposta uma política monetária mais restriti
va de que resultou uma combinação de políti
cas ainda mais desequilibrada e uma recessão 
mais grave. 

O conflito existente entre, por um lado, as evo
luções orçamental e salarial, que se adapta
ram muito lentamente, e, por outro, a pressão 
permanente exercida pela política monetária 
constitui o factor principal na origem da ac
tual recessão. 

Intensidade do emprego 
A intensidade do emprego define-se como 
a relação entre a taxa de crescimento de 
uma economia e a sua taxa de criação de 
postos de trabalho. Esta relação é frequen
temente medida através de um «limiar de 
emprego», que constitui uma medida me
ramente descritiva do volume de emprego 
gerado pelo crescimento. Este limiar defi
ne-se como a percentagem a partir da qual 
a taxa de crescimento do PIB induz um 
aumento do emprego. Contrariamente a 
uma ideia generalizada — a expressão 
«crescimento sem emprego» é frequente
mente referida — a intensidade de empre
go do crescimento não se deteriorou no 
decurso dos últimos anos. Com efeito, ela 
é hoje em dia mais elevada (com um limiar 
de emprego mais baixo) do que nos anos 
60, tendo-se alterado muito ligeiramente 
no decurso dos últimos 15/20 anos (ver 
gráfico 5). 
A intensidade de emprego do crescimento 
é determinada por numerosos factores, 
tais como o custo relativo da mão-de-obra 
(nomeadamente da mão-de-obra não qua
lificada) e do capital, a duração do traba
lho (incluindo o trabalho a tempo parcial), 
a estrutura sectorial do emprego, o pro
gresso tecnológico e um grande número 
de condições microeconómicas. Uma vez 
que é difícil isolar os efeitos de cada um 
destes factores sobre o emprego, torna-se 
mais fácil considerar a relação global en
tre o crescimento e o emprego, por outras 
palavras, o limiar de emprego. 
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O limiar de emprego depende, por defini
ção, da evolução da produtividade apa
rente do trabalho na economia no seu 
conjunto. Deste modo, uma baixa do li
miar de emprego implica uma baixa da 
produtividade global da economia. Con
tudo, não existe qualquer contradição en
tre o objectivo de um crescimento mais 
forte da produtividade em todos os secto
res expostos à concorrência internacional 
e a adopção paralela de medidas que per
mitam aumentar o peso dos sectores em 
que os aumentos de produtividade são 
fracos. Com efeito, o processo mediante o 
qual o aumento da produtividade nos sec
tores de elevada produtividade se repercu
te sobre o conjunto dos sectores da econo
mia encontra-se no cerne de todos os mo
delos de desenvolvimento. A produtivida
de deve aumentar para garantir a com
petitividade de um país e para aumentar 
a quantidade de riqueza material suscep
tível de ser distribuída no conjunto da Co
munidade. Simultaneamente, quando se 
verifica um aumento da riqueza de um 
dado país, a importância relativa de deter
minados sectores, geralmente trabalho 
intensivo, pode igualmente aumentar, 
contribuindo deste modo para redistri
buir a riqueza assim produzida e, simulta
neamente, favorecer as condições para a 
continuação do aumento da riqueza. 

1.3. É possível reduzir 
o desemprego 

A Comissão recomenda que a Comunidade 
fixe o objectivo de criar pelo menos 15 milhões 
de novos postos de trabalho, reduzindo para 
metade, até ao ano 2000, a actual taxa de de
semprega Tratase apenas de um objectivo, 
mas seria de uma enorme importância para os 
nossos cidadãos, em especial para os jovens 
confrontados com perspectivas pouco anima
doras em matéria de emprego. Um objectivo 
com esta ordem de grandeza constitui o nível 
mínimo necessário, caso se pretenda dar uma 
machadada significativa no grave problema 
que constitui o desemprego em termos de des
perdício de recursos humanos. 

Este objectivo, se bem que ambicioso, não é ir
realista se se considerarem os resultados re
gistados no passado pela economia comunitá
ria ou aquilo que os resultados das outras eco

nomias permitem considerar possível. Duran
te os próximos cinco a dez anos, é provável que 
a oferta de mão-de-obra na Comunidade au
mente cerca de meio ponto percentual ao ano. 
devendo-se este aumento fundamentalmente 
a factores demográficos. A população em ida
de de trabalhar aumentará provavelmente cer
ca de 0,3% ao ano, um ritmo consideravel
mente inferior ao registado durante os últimos 
vinte anos. Se nos basearmos na evolução an
terior, a taxa de participação deverá igualmen
te aumentar (0,7% ao ano), uma vez que haja 
de novo empregos disponíveis, o que represen
tará a outra componente do aumento provável 
da oferta de trabalho. Meio ponto percentual 
ao ano é pois a taxa de aumento dos postos de 
trabalho de que a Comunidade tem necessida
de unicamente para estabilizar o nível de de
semprego. Tal significa que será necessário 
criar, até ao ano 2000, cerca de cinco milhões 
de novos postos de trabalho unicamente para 
impedir que o desemprego aumente. Uma re
dução do desemprego para cerca de metade do 
seu actual nível (ou seja, 5% a 6% da popula
ção activa) até ao ano 2000 implicaria a cria
ção de 10 milhões de novos postos de trabalho. 
Se, na sequência de alterações estruturais, as 
taxas de participação vierem a aumentar mais 
rapidamente do que o previsível com base na 
experiência passada, será então necessário re
ver no sentido da baixa o objectivo definido 
em matéria de desemprego, ou fixar valores 
mais ambiciosos em termos de criação de pos
tos de trabalho. 
Para se atingir o objectivo de criar no mínimo 
15 milhões de novos postos de trabalho até ao 
ano 2000, é necessário que a partir de 1995, 
uma vez ultrapassada a recessão actual, a cria
ção de postos de trabalho mantenha um ritmo 
constante de cerca de 2% ao ano. Trata-se, 
sem dúvida, de um objectivo assinalável e am
bicioso. 
Entre 1984 e 1990, período ligeiramente mais 
curto do que aquele que nos separa do ano 
2000, a economia comunitária foi capaz de 
criar mais de nove milhões de novos postos de 
trabalho em termos líquidos. Entre 1988 c 
1990, a taxa média anual de aumento do em
prego foi de 1,6%. Para se atingir o objectivo 
fixado, terão que se conseguir taxas superiores 
às realizadas durante estes anos, mas a dife
rença não é de molde a levar a considerar este 
objectivo como inacessível. Outras econo
mias conseguiram resultados ainda melhores. 
Os Estados Unidos, por exemplo, registaram 
uma taxa média anual de aumento do volume 
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de emprego de 1,9% durante os 17 anos do pe
ríodo 1974-1990! 

O objectivo imediato em termos de política 
económica da Comunidade deve consistir em 
ultrapassar a recessão e em recomeçar a criar 
novos postos de trabalho. A secção 1.6 aborda 
este objectivo. A escolha das políticas que de
verão ser aplicadas para ultrapassar a recessão 
depende, em certa medida, do modelo de cres
cimento a médio prazo que for considerado o 
mais adequado para assegurar o necessário 
aumento do emprego. Será pois útil identificar 
o modelo de crescimento a médio prazo a 
adoptar antes de discutir as políticas necessá
rias para promover a recuperação, uma vez 
que estas últimas deverão ser compatíveis 
com o modelo escolhido. 

A actual recessão tem-se traduzido na perda lí
quida de um grande número de postos de tra
balho (cerca de quatro milhões em 
1992-1993). Contudo, o problema actual do 
desemprego na Comunidade tem causas mais 
profundas. A combinação da actual taxa de 
crescimento potencial e da intensidade de em
prego desse crescimento não é suficiente para 
gerar o necessário aumento de postos de tra
balho. Se o crescimento voltasse a registar ape
nas uma taxa próxima da taxa de crescimento 
potencial actual (um pouco acima de 2%), a 
actual intensidade de emprego do crescimento 
nem sequer permitiria um aumento do empre
go correspondente ao aumento da oferta de 
trabalho, continuando, consequentemente, o 
desemprego a aumentar. 

É possível alcançar uma taxa mais elevada de 
criação de postos de trabalho mediante dife
rentes combinações de ritmo de crescimento e 
de intensidade de emprego. As contribuições 
apresentadas pelos Estados-Membros e pelos 
países da EFTA contêm um vasto leque de 
medidas destinadas a reduzir o desemprego. 
Algumas destas medidas destinam-se funda
mentalmente a aumentar a taxa de crescimen
to, outras a aumentar o volume de emprego 
gerado, enquanto outras produzem efeitos po
sitivos sobre estas duas vertentes. 

Não é necessário, nem sensato, procurar esta
belecer antecipadamente qual a combinação 
precisa a adoptar em termos de ritmo de cres
cimento e de volume de emprego por ele gera
do. Devem envidar-se esforços simultanea
mente nestas duas direcções. Tendo em conta 

as dificuldades em realizar progressos nestes 
domínios, que escapam ambos ao controlo di
recto dos responsáveis políticos, não se corre 
o risco de exagerar numa ou noutra direcção. 

Contudo, existem diferenças importantes en
tre as possibilidades de se avançar no sentido 
de um crescimento sustentável mais rápido e 
no sentido de uma intensidade de emprego 
mais elevada. Além disso, as consequências 
sociais podem ser muito diferentes e as vanta
gens e inconvenientes das duas soluções têm 
que ser ponderados. Nesse sentido, deve anali-
sar-se o grau de realismo das principais alter
nativas, bem como as respectivas repercus
sões: por um lado, um crescimento moderado 
e uma intensidade de emprego muito elevada 
e, por outro, um crescimento mais forte e uma 
maior intensidade de emprego. 

a) Um crescimento moderado 
e uma intensidade de emprego 
muito elevada 

O pessimismo quanto às probabilidades de se 
alcançar um crescimento mais forte e as preo
cupações que suscitam as consequências des
te reforço do crescimento sobre o ambiente fi
zeram com que surgisse a opinião de que o rit
mo necessário de criação de emprego só pode
ria ser atingido graças a uma taxa de 
crescimento relativamente modesta e a um vo
lume muito mais elevado de emprego gerado 
por este crescimento. Tem-se defendido ser 
preferível procurar atingir, por exemplo, um 
retorno a taxas de crescimento próximas da 
taxa de crescimento potencial actual da Co
munidade (ligeiramente acima dos 2% ao 
ano) associada a uma intensidade de emprego 
muito mais elevada do que a actual (diferen
cial entre crescimento da produção e aumento 
do volume de emprego inferior a meio ponto 
percentual). 

Esta proposta inspirase fundamentalmente 
no exemplo dos Estados Unidos. Com efeito, 
entre 1973 e 1990, os Estados Unidos regista
ram uma taxa de crescimento de 2,3% ao ano, 
mas a produtividade do trabalho aumentou 
0,4% ao ano, o que permitiu um aumento do 
volume de emprego a uma taxa média anual 
de 1,9% durante estes 17 anos. Este cresci
mento correspondeu praticamente ao cresci
mento da oferta de trabalho, que registou ní
veis muito mais elevados do que na Europa, o 
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que permitiu manter praticamente um nível 
médio de desemprego, se excluirmos as flutua
ções cíclicas (5.6% em 1972, 5.5% em 1990). 
Durante este mesmo período, contudo, os sa
lários reais por trabalhador aumentaram 
0,4% ao ano face a 1,5% ao ano na Comu
nidade. 

Todavia, não é certo que um aumento da inten
sidade de emprego de dimensão necessária pa
ra alcançar este modelo de crescimento seja 
efectivamente possível, tendo em conta o con
texto económico e social europeu. 

Um aumento da intensidade de emprego do 
crescimento comunitário comparável ao reali
zado nos Estados Unidos implicaria a aplica
ção, em grande escala, de medidas destinadas 
a incentivar os empregadores a contratarem 
pessoal, e nomeadamente: 

— um alargamento considerável do intervalo 
dos custos salariais, sobretudo a nível de 
remunerações mais baixas, a fim de reinte
grar as actividades mercantis actualmente 
excluídas; 

uma redução de todos os outros custos as
sociados à contratação ou à manutenção 
dos assalariados, por exemplo em matéria 
de segurança social. 

O exemplo dos últimos 15/20 anos levanos a 
pensar que um tal aumento será muito difícil 
de atingir. No decurso dos anos 80, foram fei
tos alguns progressos em matéria de revisão 
das regulamentações que entravam a criação 
de postos de trabalho, tendo, por outro lado, 
uma grande moderação salarial reduzido o 
preço relativo da mãodeobra enquanto fac
tor de produção. A intensidade de emprego do 
crescimento na Comunidade, no entanto, não 
sofreu praticamente qualquer alteração (ver 
gráfico 5). É provável que os progressos reali
zados a nível da melhoria da intensidade de 
emprego se tenham limitado a compensar ou
tros factores que actuaram em sentido inverso, 
tais como os ganhos de produtividade decor
rentes da introdução de técnicas de produção 
mais eficazes e da racionalização possibilitada 
pela realização do mercado interno. 

Gráfico 5 

Intensidade de emprego do crescimento 

(Diferencial entre o crescimento do emprego θ da produção) 

87 89 91 93 

Além disso, este modelo de crescimento tem 
importantes implicações a nível da evolução 
dos salários. Uma vez que será criado um 
maior número de postos de trabalho para uma 
dada taxa de crescimento, a produtividade 
aparente do trabalho (PIB real por trabalha
dor) será, por definição, inferior. Em conse
quência, a margem de manobra disponível 
para um aumento dos salários reais será igual
mente mais limitada. Tendo em conta a neces
sidade de melhorar a rentabilidade do investi
mento, pelo menos para reforçar a fraca com
petitividade actual da Comunidade, os salá
rios reais brutos por trabalhador deverão 
manterse praticamente estáveis. Além disso, 
o saneamento das finanças públicas poderá 
induzir, em média, uma baixa dos salários 
reais líquidos. 

Devem ainda referirse outras repercussões de 
carácter macroeconómico. Este cenário de 
um crescimento mais lento será igualmente 
menos favorável para o resto do mundo, uma 
vez que se traduzirá num aumento mais lento 
das importações comunitárias, factor este que 
terá efeitos negativos sobre as exportações e os 
rendimentos dos países em desenvolvimento e 
dos países da Europa Oriental. Além disso, as 
medidas especificas a favor de um crescimen
to gerador de um maior volume de emprego 
poderão comportar certos inconvenientes do 
ponto de vista social. 

Em especial, a redução do limite inferior do le
que salarial implica, nomeadamente, uma di
minuição substancial dos salários mais baixos 
em termos reais. Tal não será possível sem que 
se verifique uma redução dos subsídios de de
semprego e dos regimes de protecção social. 
Assim, associada a um aumento do trabalho 
a tempo parcial, esta evolução tornará, ceteris 
paribus, a distribuição dos rendimentos ainda 
mais desigual, e criará, em última análise, «as
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salariados pobres» incapazes de viver decen
temente com os seus salários, o que na realida
de constitui uma forma de exclusão tão nefas
ta quanto o desemprego. Se se quiser manter 
o modelo social europeu, há que adoptar me
didas compensatórias (por exemplo, impostos 
negativos sobre o rendimento para os grupos 
com rendimentos mais baixos), cujo custo or
çamental será considerável. 

b) Um crescimento mais forte e uma 
maior intensidade de emprego 

As dificuldades e os problemas referidos le-
vam-nos a considerar que o ritmo necessário 
de criação de postos de trabalho poderá ser 
mais facilmente atingido com um modelo de 
crescimento em que se associe um aumento 
mais modesto da intensidade de emprego do 
crescimento com uma taxa de crescimento 
mais forte. Por exemplo, se a partir de 1995 a 
Comunidade conseguir atingir um aumento 
da intensidade de emprego do crescimento de 
0,5% a 1% (ou seja, um diferencial de um a 
1,5 pontos percentuais entre o crescimento do 
produto e o crescimento do emprego contra os 
dois pontos percentuais registados actualmen
te), associado a uma taxa de crescimento sus
tentado de pelo menos 3% ao ano, seria tam
bém possível atingir o objectivo fixado em ma
téria de desemprego para o ano 2000. Aproxi
madamente dois terços dos novos postos de 
trabalho criados seriam induzidos por um 
crescimento mais forte e cerca de um terço por 
um aumento da intensidade de emprego do 
crescimento. 

Os salários reais por trabalhador poderiam au
mentar moderadamente, mas tendo em conta 
o aumento do número de postos de trabalho 
resultante (2%), o valor da massa salarial au
mentaria de 2% a 2,5% em termos reais. Este 
aumento poderia sofrer uma certa diminuição 
devido ao impacto das medidas necessárias 
em matéria de saneamento orçamental, conti
nuando, no entanto, a ser possível uma melho
ria mais significativa, em termos reais, do ní
vel de vida e um aumento adequado do consu
mo privado. 

Taxas de crescimento desta ordem de grande
za são compatíveis com um modelo de cresci
mento sustentável em termos ambientais. 
Com efeito, estas taxas de crescimento permi
tirão criar os recursos necessários para a redu

ção dos actuais níveis de poluição. Além disso, 
o aumento dos investimentos terá igualmente 
um impacto positivo sobre o ambiente, uma 
vez que permitirá acelerar a introdução de téc
nicas novas, menos poluentes. 

Um aumento da intensidade de emprego do 
crescimento da ordem de grandeza prevista no 
segundo cenário, se bem que difícil de atingir, 
não exigiria a adopção das medidas drásticas 
necessárias para atingir os resultados dos Es
tados Unidos. Além disso, seria possível atin
gir um consenso da maioria das partes interes
sadas, facilitando deste modo uma aplicação 
simultânea das políticas macroeconómicas 
necessárias à consecução de um crescimento 
mais rápido. 

O modo como será possível aumentar o volu
me de emprego gerado pelo crescimento será 
analisado mais pormenorizadamente no capí
tulo 8. 

1.4. A via para uma maior 
criação de emprego 

A fim de aumentar a taxa de crescimento para 
um nível sustentável pela economia comuni
tária durante um longo período e de aumentar 
o emprego gerado pelo crescimento, é necessá
rio adoptar uma estratégia baseada em três 
elementos indissociáveis: 

a) a criação e manutenção de um enquadra
mento macroeconómico que, em vez de 
restringir a acção das forças do mercado, 
como aconteceu frequentemente nos últi
mos tempos, constitua um terreno propí
cio ao seu desenvolvimento; 

b) acções específicas de carácter estrutural 
destinadas a aumentar a competitividade 
da economia europeia e a eliminar os es
quemas rígidos que lhe retiram o seu dina
mismo e a impedem de colher todos os be
nefícios do mercado interno; deverá ser 
instituído um quadro adequado para o de
senvolvimento de novas oportunidades de 
mercado; 

c) politicas activas e alterações estruturais a 
nível do mercado de trabalho e das regula
mentações que limitam a expansão de de
terminados sectores (nomeadamente o dos 
serviços), que facilitarão a contratação de 
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pessoas e. consequentemente, farão au
mentar o emprego gerado pelo cres
cimento. 

As medidas necessárias de carácter estrutural 
serão analisadas noutros capítulos do «Livro 
Branco». Nesta secção, a atenção é centrada 
nos mais importantes factores macroeconó
micos, de modo a sublinhar uma série de im
portantes implicações e a contribuir para a 
identificação de alguns objectivos políticos in
termédios relevantes. As conclusões aqui 
apresentadas fornecem um contributo para a 
definição do enquadramento macroeconómi
co que será necessário implementar a fim de 
garantir que as medidas tomadas noutras 
áreas se traduzam efectivamente num aumen
to do ritmo de criação de postos de trabalho. 

A promoção de um ritmo de crescimento ace
lerado constitui uma componente necessária 
de qualquer estratégia que tenha em vista a re
dução significativa do desemprego. A conse
cução deste objectivo depende de uma série de 
elementos, alguns dos quais escapam ao con
trolo directo dos responsáveis políticos comu
nitários. Exemplos óbvios são a solidez da eco
nomia mundial e a manutenção de um siste
ma comercial aberto. No entanto, em cada vez 
maior medida, o aumento do ritmo de cresci
mento depende da implementação de politi
cas adequadas no âmbito da Comunidade. 

O verdadeiro desafio que se coloca aos respon
sáveis políticos consiste, não apenas em au
mentar a taxa de crescimento, o que só por si 
constitui uma tarefa de monta, mas em asse
gurar que essa taxa de crescimento superior 
possa ser mantida durante muitos anos, ou se
ja, assegurar que, desde 1995 até ao ano 2000 
e mesmo para além desse horizonte, o cresci
mento se mantenha ao nível superior preten
dido e que não se verifique o sobreaquecimen
to ocorrido em 1989/1990. Isso implica um au
mento da capacidadade produtiva da econo
mia comunitária, ou seja, por outros termos, 
um aumento da sua taxa de crescimento po
tencial. 

Dado que o rácio capital/produção regista 
uma evolução muito lenta ao longo do tempo, 
para que se verifique um aumento sustentável 
da produção é necessário um aumento do vo
lume de capital disponível. Por sua vez, isso 
pressupõe um aumento do investimento, o 
que conduzirá, com o decorrer do tempo, a 

uma proporção do investimento no PIB muito 
mais elevada. Essa proporção poderá ter que 
passar dos actuais 19% para cerca dos 
23%-24% (ver gráfico 6). Um aumento desta 
ordem só pode ser conseguido ao longo de 
muitos anos. 

Gráfico 6 

Proporção do investimento: CE, EUA e Japa 
(Percentagem do PIB) 

60 62 64 66 

Felizmente, no entanto, a taxa de descimente 
efectiva da Comunidade pode atingir o valot 
objectivo de pelo menos 3% mais rapidamen
te do que a da laxa de crescimento potencial, 
uma vez que, nos primeiros anos, será possível 
explorar a fraca utilização da capacidade pro
dutiva decorrente do actual período de cresci
mento abaixo das potencialidades. 

Por conseguinte, a politica económica deverá 
procurar promover uma taxa de crescimento 
superior e, simultaneamente, incentivar o in
vestimento de modo que este cresça mais rapi
damente do que o consumo. Um ritmo mais 
lento de expansão real do consumo, cm ter
mos relativos, é o preço a pagar pela sociedade 
nos próximos anos a fim de garantir uma dis 
tribuição mais equitativa do acesso ao empre
go remunerado, bem como a sua prosperidade 
global futura. 

O aumento do investimento produziria resul
tados positivos muito para além da relação 
mecânica anteriormente referida entre capital 
e produção. Permitiria, por exemplo, acelerar 
a incorporação de novas tecnologias no pro 
cesso de produção, tornando a produção mais 
eficaz e mais sustentável em termos ambien
tais. A competitividade da economia comuni
tária sairia muito reforçada. 

A criação de condições para um crescimento 
induzido pelo investimento constitui, todavia, 
outra difícil tarefa. Para o efeito será necessa
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rio, embora não suficiente, garantir o aumen
to da rentabilidade do investimento. O ele
mento-chave, todavia, é o aumento d< con
fiança das empresas: 

— para aumentar a rentabilidade do investi
mento, é necessário repartir os aumentos 
de produtividade entre capital e trabalho. 
Durante a maior parte dos anos 80, os salá
rios reais na Comunidade registaram um 
aumento médio inferior em um ponto per
centual ao aumento da produtividade. Es
ta experiência poderia ser tomada como 
método aceitável a seguir para conseguir a 
necessária melhoria da rentabilidade e da 
competitividade. Juntamente com o cres
cimento previsto do emprego, o referido 
aumento conduziria a uma expansão con
tínua do rendimento real disponível das fa
mílias e do consumo privado; 

— para aumentar a confiança das empresas, 
é necessária uma série de outras medidas, 
que vão desde a manutenção de um qua
dro macroeconómico estável e de um nível 
adequado de crescimento da procura até à 
determinação em continuar o processo de 
ajustamento estrutural e ao lançamento 
de projectos audaciosos que demonstrem a 
vontade e capacidade dos governos para 
promover o crescimento (maior liberaliza
ção do comércio no âmbito do GATT e a 
total exploração do mercado único, redes 
transeuropeias, esforços a nível da I&D 
perspectivados para o futuro, outros pro
jectos de infra-estruturas, etc.). 

Poupança nacional na Comunidade 

Poupança nacional 

Poupança positiva do sector \ _._^— 
publico \J ^ % \ 

Poupança privada 

Poupança negativa do 
sector publico 

1 1 I 1 

64 66 68 70 72 74 76 78 

O aumento do investimento deve, no entanto, 
ser acompanhado por um correspondente au
mento da taxa de poupança nacional, para evi
tar o aparecimento de pressões inflacionis

tas e de desequilíbrios na balança de paga
mentos. O saldo das transacções correntes na 
Comunidade regista actualmente um défice, 
quando da sua posição enquanto grupo indus
trializado desenvolvido deveria decorrer um 
excedente que lhe permitisse transferir recur
sos efectivos para os países em desenvolvi
mento. O necessário aumento da taxa de pou
pança nacional tem que resultar essencial
mente de um aumento da poupança do sector 
público (redução dos défices públicos), uma 
vez que é muito difícil influenciar a propensão 
para a poupança do sector privado (famílias e 
empresas) (ver gráfico 7, que demonstra como 
essa propensão sofreu poucas alterações ao 
longo do tempo). A deterioração da poupança 
nacional verificada na Comunidade nos últi
mos trinta anos deve-se quase inteiramente ao 
agravamento da situação no sector público. 

1.5. As políticas tendentes 
a reduzir o desemprego 

As análises efectuadas ao longo de muitos 
anos permitiram identificar um grande núme
ro de medidas que influenciam a taxa de cres
cimento e a intensidade de emprego do cresci
mento. A maioria dessas medidas foi já experi
mentada na prática, tendo obtido algum êxito. 
A sua implementação não é fácil, dado que 
muito frequentemente essas medidas impli
cam um compromisso entre a aceitação de sa
crifícios no momento presente e a obtenção de 
benefícios numa data posterior. Não é pois de 
admirar que a sua implementação tenha qua
se sempre sido interrompida ou não tenha sido 
prosseguida durante um período suficiente
mente longo. 

Combinação das politicas 
macroeconómicas 
e das políticas estruturais 

A combinação das medidas constitui igual
mente um aspecto importante. Muito fre
quentemente, uma combinação adequada 
permite obter melhores resultados do que a so
ma dos benefícios que seria de esperar de cada 
medida tomada individualmente. Além disso, 
existe uma forte interacção entre as políticas 
macroeconómicas e as políticas estruturais. 
As políticas de carácter estrutural permitem 
aumentar a eficácia das políticas macroeco
nómicas ao eliminar algumas das pressões que 
limitam a sua aplicação; os efeitos positivos 
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das políticas estruturais só podem ser observa
dos num contexto macroeconómico saudável, 
que permite um crescimento mais sólido, sen
do também mais fácil implementar políticas 
estruturais num contexto de sólido cres
cimento. 

As políticas necessárias para consolidar o 
crescimento e aumentar o volume de emprego 
por ele gerado coincidem, em grande medida, 
com as políticas necessárias para fazer sair a 
economia comunitária da recessão. A gravida
de da situação actual faz aumentar a probabi
lidade de que estas políticas sejam implemen
tadas com determinação suficiente. Contudo, 
o mais sério desafio a enfrentar pelos respon
sáveis políticos será o de manter a consciência 
da necessidade de implementar as políticas 
adequadas de natureza macroeconómica e es
trutural, mesmo após ultrapassada a re
cessão. 

Uma vez decidida qual a melhor combinação 
de políticas para atingir o objectivo a medido 
prazo de maior crescimento com uma maior 
intensidade de emprego, será necessário ava
liar em que medida isso contribui igualmente 
para alcançar o objectivo imediato de vencer 
a recessão. Caso essas politicas se revelem in
suficientes, será necessário analisar a possibi
lidade de tomar outras medidas de curto prazo 
sem pôr em perigo a consecução dos objecti
vos mais importantes de médio prazo. Essa 
apreciação será efectuada na secção 1.6. 

a) Políticas estruturais 

A gravidade da crise actual deve-se, em larga 
medida, à insuficiente adaptação das estrutu
ras da economia comunitária às alterações 
operadas a nível tecnológico, social e interna
cional. Apesar de, nos anos 80, se ter conse
guido reunir um consenso em volta da necessi
dade de acompanhar e acelerar o processo de 
mudança estrutural em vez de tentar retardá-
-lo, o ritmo a que a economia europeia se ajus
tou à mudança apenas foi suficiente para 
acompanhar, mas não para ultrapassar, o dos 
seus principais concorrentes, pelo que se man
teve elevada a sua vulnerabilidade em relação 
a quebras cíclicas e a choques externos. No en
tanto, na última década desenvol veu-se na Eu
ropa uma mentalidade a favor da mudança e 
a vontade de proceder a uma reapreciação 
fundamental do desempenho das empresas. 

Todavia, para se atingir resultados óptimos, 
esta evolução positiva deve agora ser apoiada 
e incentivada pelas autoridades públicas, me
diante a identificação c eliminação das barrei
ras e obstáculos que continuam a impedir a 
implementação eficaz de estratégias com vis
ta à mudança por parte das empresas. Só atra
vés da adaptação estrutural da indústria será 
possível atingir o requisito duplo de maior pro
dutividade e mais postos de trabalho. 

A adopção de medidas de carácter estrutural 
compete essencialmente aos Estados-Mem
bros. No entanto, muitas das áreas de actua
ção com um impacte decisivo sobre o ajusta
mento estrutural e a competitividade são in
fluenciadas por várias políticas comunitárias 
ou são essencialmente geridas a nível comuni
tário. Consequentemente, a Comunidade [io
de desempenhar um papel extremamente útil 
através da implementação de medidas ade
quadas nos domínios em que detém a respon
sabilidade principal, como sejam as políticas 
na área comercial e da concorrência. 

A existência de um enquadramento concor
rencial é essencial para que se proceda a uma 
afectação de recursos eficaz e para estimular 
o investimento, a inovação e a I&D. Todavia, 
num contexto económico em constante evolu
ção (globalização de mercados, rapidez e cus
to da evolução tecnológica), é necessária uma 
importante reestruturação c adaptação por 
parte das empresas. Para ir ao encontro deste 
desafio, é necessário que as empresas sejam 
capazes de se reestruturar unilateralmente, ou 
bilateralmente em cooperação com outras 
empresas (concentrações, alianças estratégi
cas, etc.). Este processo de reestruturação po
de ser simplificado e acelerado através de uma 
utilização atempada e criteriosa dos instru
mentos disponíveis, como auxílios estatais, 
cooperação entre empresas, etc. É preciso es
tabelecer uma distinção nítida entre, por um 
lado, esta actuação por parte das empresas e 
dos Estados no sentido de favorecer a concor
rência e, por outro lado, as práticas anticon-
correnciais das empresas e dos Estados, que 
podem retardar os necessários ajustamentos 
estruturais. 

As medidas de carácter estrutural podem 
igualmente contribuir para a criação do am
biente adequado a nível das empresas e entre 
os consumidores, ao assegurar um funciona
mento equilibrado e eficaz da base legal e re-
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gulamentar criada para o mercado único. A 
Comunidade pode, nomeadamente, assegu
rar que o quadro regulamentar aplicável às 
empresas e consumidores seja estável e previ
sível e coloque o minimo de entraves burocrá
ticos aos operadores económicos, especial
mente às pequenas e médias empresas. Por úl
timo, a Comunidade pode apoiar, incentivar e 
coordenar os esforços desenvolvidos pelos Es
tados-Membros no sentido de acelerar a difu
são na economia europeia de tecnologias que 
irão determinar o modo de funcionamento da 
nossa sociedade no fututo, como as tecnolo
gias da informação e as biotecnologias, e que 
constituem o factor-chave para a estruturação 
da concorrência global nas próximas décadas. 
Estas questões serão objecto de uma análise 
mais aprofundada nos capítulos seguintes. 

A Comunidade precisa de dispor de um qua
dro adequado para o desenvolvimento de no
vas oportunidades de mercado. Na Europa, al
guns sectores são tradicionalmente reservados 
à operação exclusiva de serviços não comer
ciais ou de utilidade pública, sobretudo quan
do se trata da satisfação de necessidades do 
público em geral. A introdução de reformas 
com vista a estabelecer uma separação entre 
as diferentes funções das autoridades públicas 
no âmbito da prestação desses serviços, desde 
a produção à aquisição e regulamentação, em 
sectores como o da saúde, das telecomunica
ções, etc., deverá permitir dar melhor resposta 
às necessidades dos utentes e simultaneamen
te reduzir os custos a suportar pelas finanças 
públicas e fornecer um potencial de criação de 
mercados. 

No que diz respeito às medidas a implementar 
nos Estados-Membros, por vezes não é muito 
aconselhável fazer recomendações de carácter 
geral, dado que as situações são muito diferen
tes. Enquanto a aplicação de um determinado 
tipo de medida destinada a resolver um pro
blema específico é necessária num país em 
que esse problema assume uma certa gravida
de, essa mesma medida depara com a resistên
cia das pessoas noutros países em que o pro
blema nunca se levantou, ou foi já em larga 
medida resolvido. Nos parágrafos que se se
guem, procurou-se identificar áreas em que a 
necessidade de adoptar medidas seja comum 
ao maior número possível de Estados-Mem
bros. As recomendações apresentadas devem 
ser encaradas como um enquadramento geral, 
no âmbito do qual cada Estado-Membro deve

rá identificar as medidas a tomar indivi
dualmente. 

As acções necessárias de carácter estrutural 
serão analisadas nos outros capítulos do «Li
vro Branco». Neste ponto, bastará referir que 
deverão ser adoptadas medidas em três áreas 
principais: 

— deverá ser introduzida uma maior flexibili
dade no conjunto da economia. O quadro 
regulamentar, em especial, deverá tornar
se mais favorável às empresas; 

— deverão ser desenvolvidas estratégias no 
sentido de criar um mercado de trabalho 
eficaz, capaz de dar resposta a novas situa
ções concorrenciais; 

— é necessário manter a abertura a nível in
ternacional, a fim de permitir uma partici
pação plena da Comunidade no desenvol
vimento das regiões do mundo em que 
existe actualmente o maior potencial de 
procura não satisfeita e que provavelmente 
registarão as mais elevadas taxas de cresci
mento ao longo da próxima década. 

b) Políticas macroeconómicas 

A principal tarefa que enfrentam os responsá
veis políticos a nível macroeconómico consis
te em eliminar os conflitos entre os objectivos 
prosseguidos pelas diferentes políticas, factor 
esse que tem afectado a Comunidade nos últi
mos 20 anos e que tem vindo a acentuar-se re
centemente. A eliminação desses conflitos fa
rá com que o crescimento, o emprego e a con
vergência real se tornem novamente compatí
veis com a estabilidade dos preços e a 
convergência nominal, assegurando que a 
evolução no sentido da UEM seja acompa
nhada por uma maior criação de emprego. 
Num quadro macroeconómico estável e pro
pício, as forças do mercado poderão desenvol
verle livremente, permitindo explorar as pos
sibilidades abertas pelo mercado interno. 

A nível macroeconómico, o primeiro objecti
vo a médio prazo será a manutenção da estabi
lidade da política monetária. Nos últimos 
anos, as autoridades monetárias têm tido uma 
actuação coerente com a prossecução do ob
jectivo que consiste em conter a inflação a um 
nível situado entre dois e três por cento. É ne-
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cessário que a politica orçamental e a evolu
ção dos salários se adaptem o mais rapidamen
te possível a este objectivo e se mantenham 
compatíveis com o mesmo. A partir do mo
mento em que as expectativas inflacionistas 
sejam estabilizadas e se confirme a perspecti
va de défices orçamentais inferiores, assistir-
-se-à a uma descida das taxas de juro. 

Será ainda essencial tornar mais eficaz a coor
denação das políticas, bem como manter a es
tabilidade das taxas de câmbio e a perspectiva 
da UEM. Isso contribuirá para o reforço da es
tabilidade do enquadramento macroeconómi
co, fará aumentar a credibilidade dos respon
sáveis políticos e fará diminuir o lapso de tem
po que nos separa do momento em que será 
possível colher todos os benefícios da união 
monetária. A implementação de uma estraté
gia orientada para o crescimento, como a apre
sentada no presente documento, acrescentará 
credibilidade ao empenhamento na estabili
dade das taxas de câmbio. 

A política orçamental deverá contribuir para 
o objectivo a médio prazo de maior crescimen
to e emprego, essencialmente sob duas for
mas: a) garantindo níveis sustentáveis da dívi
da e b) contribuindo para o necessário aumen
to da poupança nacional. O primeiro objecti
vo é necessário a fim de reduzir a influência 
negativa exercida por políticas orçamentais 
desequilibradas sobre as políticas monetárias 
e sobre a flexibilidade fiscal. O critério previs
to no Tratado de Maastricht em relação aos 
défices orçamentais (menos de 3% do PIB) 
constituirá um bom ponto de referência para 
a prossecução deste primeiro objectivo. Com 
o regresso a um maior crescimento, o critério 
relativo ao défice orçamental poderia ser satis
feito em toda a Comunidade até 1997. Alguns 
países poderão atingir esta meta mais cedo ou 
mais tarde, conforme as respectivas situações 
de partida. 

Numa perspectiva a mais longo prazo, a políti
ca orçamental deverá contribuir para o au
mento da poupança nacional. Isso exigirá um 
aumento substancial da poupança no sector 
público, implicando igualmente défices orça
mentais significativamente inferiores ao valor 
de referência de 3% indicado no Tratado de 
Maastricht (entre zero e um ponto per
centual). 

Um aspecto essencial da politica de contenção 
orçamental será a adopção de medidas ten
dentes a melhorar a situação financeira do sis
tema de segurança social. 
Salários 
Existe um consenso alargado quanto à neces
sidade de prosseguir uma politica de modera
ção salarial e quanto aos resultados positivos 
que daí poderiam advir. No seu parecer con
junto de 3 de Julho de 1992, os parceiros so
ciais a nível europeu apresentaram uma posi
ção consensual relativamente à evolução sala
rial que consideram adequada: «A condução 
de negociações de âmbito salarial é da respon
sabilidade dos parceiros sociais. Quanto mais 
credíveis e aceitáveis forem as politicas econó
micas do ponto de vista social, tanto mais fácil 
será para os parceiros sociais incorporar nos 
resultados das suas negociações salariais ex
pecta ti\'as de taxas de inflação baixas ou de
crescentes. Isso reduziria a pressão exercida 
sobre a política monetária, contribuindo para 
a redução das taxas de juro de curto prazo. 
Além disso, a evolução dos salários deve ter 
em conta os requisitos de rentabilidade do in
vestimento criador de emprego, a competitivi
dade das empresas nos mercados mundiais e 
as implicações da realização plena da União 
Económica e Monetária. O processo de cresci
mento não inflacionista e sustentável deste 
modo gerado criaria as condições adequadas 
para o aumento dos salarários reais, o que real
ça a inter-relação existente entre o processo de 
integração europeia e o aumento dos níveis de 
vida.» As dificuldades surgem quando estes 
princípios de ordem geral são transpostos para 
as negociações salariais. 

Há indícios de divergência entre os objectivos 
de estabilidade prosseguidos pelos bancos 
centrais e a evolução salarial no passado e no 
presente, à qual pode ser atribuída parte da 
responsabilidade pela persistência de um nível 
elevado das taxas de juro de curto prazo. Esta 
afirmação pode ser demonstrada através de al
guns cálculos simples. Em condições normais, 
os salários nominais per capita poderiam au
mentar numa percentagem equivalente à in
flação prevista pelas autoridades monetárias 
(2% a 3%, conforme referido supra) acrescida 
da parte do aumento da produtividade que po
de ser distribuída aos trabalhadores. Na situa
ção actual, o aumento da produtividade resul
ta apenas do despedimento de mão-de-obra 
tornada excedentária devido ao declínio da 
produção, não correspondendo de modo al-
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gum à criação de riqueza susceptível de ser 
distribuída. Consequentemente, na situação 
actual, os salários nominais per capita não de
verão aumentar mais de 2% a 3% ao ano. No 
entanto, e apesar de uma recente diminuição 
substancial, a tendência que se verifica actual
mente em alguns Estados-Membros e na Co
munidade em geral aponta ainda para aumen
tos acima desse valor, constituindo pois moti
vo de preocupação para as autoridades mone
tárias. 

Na situação actual, a resolução deste conflito 
é uma condição imprescindível para restabele
cer o crescimento da economia; todavia, a par
tir do momento em que a economia comunitá
ria se encontre novamente numa fase de cres
cimento sustentado, será importante assegu
rar que os salários continuem a aumentar em 
conformidade com o objectivo de estabilidade 
e com a necessidade de permitir um aumento 
da rentabilidade do investimento e da compe
titividade (a regra de ouro da «produtividade 
menos um ponto percentual» referida na sec
ção 1.4). E necessário sublinhar que estas 
orientações de âmbito comunitário devem 
deixar uma margem para a necessária diferen
ciação entre os vários Estados-Membros, re
giões e qualificações profissionais. 

1.6. Vencer a recessão 

A fim de vencer a recessão, as políticas a im
plementar deverão antes de mais ser coerentes 
com o objectivo em termos de estrutura de 
crescimento a médio prazo. Neste contexto, 
para vencer a recessão será sobretudo necessá
rio restabelecer a confiança. É importante que 
os empresários, os trabalhadores e os cidadãos 
em geral estejam convictos de que as autorida
des serão capazes de corrigir os actuais dese
quilíbrios e manter por muitos anos um qua
dro macroeconómico sólido e estável. 

Isso exige que sejam adoptadas medidas, tan
to a nível macroeconómico, como a nível es
trutural. Se as acções de natureza macroeco
nómica podem alterar rapidamente o contex
to em que as empresas operam, as acções es
truturais são essenciais para fazer aumentar a 
sua confiança. Embora os efeitos das políticas 
de carácter estrutural sejam sentidos essen
cialmente a médio prazo, a adopção de medi
das concretas neste momento é fundamental 
para convencer os agentes económicos de que 

estão em curso acções que trarão resultados 
no futuro. 

Além disso, será essencial dar um novo e signi
ficativo impulso ao processo de cooperação a 
nível internacional. A rápida implementação 
das disposições do Tratado de Maastricht, a 
conclusão das negociações comerciais no âm
bito do GATT, bem como novas e importantes 
iniciativas relativamente aos países da Europa 
Oriental e do Terceiro Mundo, constituiriam 
sinais muito positivos. 

A partir do momento em que se inicie a recu
peração, a economia estará preparada para 
colher todos os benefícios do ajustamento es
trutural operado ao longo da última década e 
da realização do mercado interno. Estas medi
das de carácter estrutural traduzem-se em au
mentos de eficácia substanciais, que não são 
devidamente explorados em períodos de fraco 
crescimento. 

Melhorar rapidamente a qualidade 
das medidas adoptadas 

A aplicação de taxas de juro mais baixas cons
titui um poderoso instrumento disponível pa
ra impulsionar a economia comunitária a cur
to prazo. Nos últimos doze meses, as taxas de 
juro registaram já uma diminuição significati
va. No entanto, dada a dimensão da actual re
cessão, as taxas de juro mantêm-se a um nível 
demasiado elevado em muitos países, espe
cialmente no que se refere às taxas de curto 
prazo. Nestas circunstâncias, a prioridade 
consiste em criar as condições necessárias pa
ra novas reduções significativas das taxas de 
juro de curto prazo. Para o efeito, é fundamen
tal que a evolução da situação a nível orça
mental e salarial acompanhe os objectivos de 
estabilidade definidos pelas autoridades mo
netárias. Uma eventual descida das taxas de 
curto prazo não garantida por uma actuação 
adequada a nível orçamental e salarial corre
ria o risco de ser anulada por expectativas de 
uma inflação futura superior e de taxas de ju
ro de longo prazo também superiores. Em 
contrapartida, na hipótese de serem aplicados 
planos credíveis de consolidação orçamental e 
de serem concluídos acordos conducentes a 
aumentos salariais mais moderados, as expec
tativas para o futuro seriam influenciadas fa
voravelmente e os bancos centrais poderiam 
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conseguir baixar as taxas de juro de curto pra
zo em antecipação da evolução efectiva. 

Uma diminuição substancial das taxas de juro 
de curto prazo em toda a Comunidade reduzi
ria as tensões existentes no âmbito do MTC, 
melhorando a situação financeira das empre
sas e dos orçamentos públicos. Existe uma 
grande margem para reduções: na Alemanha, 
as taxas de juro poderão descer substancial
mente caso sejam implementadas as políticas 
adequadas, enquanto noutros países as redu
ções poderão ser ainda maiores, na medida em 
que seja possível reduzir os diferenciais entre 
taxas de juro. Caso se verificasse uma nova re
dução significativa, os agentes económicos in
terpretariam esse facto como um sinal de que 
o pior já passou, de que a politica monetária 
tinha sido flexibilizada na medida do possível 
e de que nada teriam a ganhar com continuar 
a adiar uma decisão de investimento que te
nha estado dependente da disponibilidade das 
melhores condições de financiamento. 

A descida das taxas de curto prazo na Comu
nidade teria um impacto positivo em termos 
de competitividade das empresas europeias. 
Este aspecto, juntamente com o restabeleci
mento de um clima de confiança, permitiria 
uma expansão conjuntural induzida pelas ex
portações/investimento na Comunidade. 

Política orçamental 

As acções a desenvolver no domínio orçamen
tal dependem de uma apreciação do impacto 
provável que as alterações da actual situação 
orçamental produziriam a nível da procura e 
da confiança das empresas e dos consumido
res. Em 1991 e 1992, os Estados-Membros 
deixaram agravar os seus défices orçamentais 
porque se considerava que isso iria de certa 
forma dar algum apoio à procura interna. No 
início de 1993, foram desenvolvidos esforços 
adicionais a nível nacional no âmbito da ini
ciativa para o crescimento de Edimburgo. Em 
meados de 1993, no entanto, os Estados-
-Membros chegaram a um consenso (') quan
to à inexistência de margem de manobra a cur
to prazo: um agravamento adicional dos défi
ces orçamentais conduziria mais provavel
mente a uma contracção da procura global, 
devido aos seus efeitos negativos em termos de 
confiança, do que à sua promoção. Em con

ci Parecer de 8 Julho de 1993 no âmbito da CPE e con
clusões do Conselho Ecofin de 12 de Julho de 1993. 

trapartida. os Estados-Membros reconhece
ram a necessidade de implementar programas 
concretos e credíveis com vista à consolidação 
a médio prazo. 

O objectivo imediato desses programas deverá 
ser o de impedir um novo agravamento da si
tuação orçamental e de criar perspectivas de 
consolidação a partir do momento cm que se 
inicie a recuperação. O grau de ajustamento 
necessário dependerá das condições especifi
cas de cada Estado-Membro, embora em qua
se todos os países se faça sentir a necessidade 
de esforços nesse sentido. Além disso, todos os 
governos deverão tentar, na medida do possí
vel, canalizar as despesas para as áreas que in
fluenciam mais directamente as perspectivas 
de crescimento: educação, I&D, investimen
tos em infra-estruturas, etc. 

Salários 

Na secção anterior, foi salientada a existência 
de divergências entre o objectivo prosseguido 
pelas autoridades monetárias em termos de 
inflação e a evolução efectiva dos salários em 
muito países. Quanto mais cedo forem elimi
nadas essas divergências, tanto mais depressa 
poderão ser reduzidas as taxas de juro de curto 
prazo. No entanto, em alguns casos o desfasa
mento é tão grande que só será possível regis
tar progressos ao fim de algum tempo. Sempre 
que possível, deverá ser explorada a possibili
dade de concluir acordos tripartidos entre os 
parceiros sociais e os governos. 

Desenvolver um consenso 
social alargado 

A continuação do processo de realização da 
UEM constitui um elemento-chave para ga
rantir um quadro macroeconómico estável 
que permita um crescimento mais forte e sus
tentável. Para além do facto de a Comunidade 
já há muito ter reconhecido a influência nega
tiva que a instabilidade das taxas de câmbio 
exerce a nível da confiança das empresas, exis
tem fortes argumentos cm apoio da ideia de 
que só será possível retirar todos os benefícios 
de um mercado único num contexto de união 
monetária. Este género de considerações esti
veram na base do Tratado da União Europeia 
e mantêm hoje toda a sua validade, apesar da 
crise vivida nos últimos doze meses no âmbito 
do MTC. A Comunidade Europeia, sendo um 
grupo de países intimamente ligado por uma 
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teia de relações comerciais e financeiras, ne
cessita de um enquadramento monetário está
vel, quer a nível interno, quer externo. 

Para restaurar a credibilidade do mecanismo 
de taxa de câmbio, é necessário que os Esta
dos-Membros reafirmem o seu empenhamen
to nesse sentido e façam acompanhar as suas 
palavras de acções. É necessário tornar mais 
eficaz a coordenação da política económica 
entre os Estados-Membros. Para o efeito, im
porta sobretudo desenvolver um consenso tão 
alargado quanto possível relativamente ao 
conjunto de políticas delineadas neste docu
mento e proceder em cada Estado-Membro à 
repartição dos esforços que serão exigidos de 
todas as partes (sempre que possível, através 
do diálogo social). Será necessário convencer 
as pessoas actualmente empregadas de que as 
medidas propostas no presente documento 
conduzirão a resultados efectivos e que a soli
dariedade de que darão provas ao aceitar al
guns sacrifícios irá efectivamente permitir dar 
uma verdadeira oportunidade àqueles que ac
tualmente se encontram privados de um em
prego remunerado. O desenvolvimento de no
vos e acrescidos esforços no sentido de melho
rar a situação das finanças públicas com vista 
a satisfazer os critérios previstos no Tratado de 
Maastricht implicará uma actualização dos 
programas de convergência, que se mantêm 
instrumentos úteis para o desenvolvimento de 
um debate que conduza ao referido consenso. 

Para restabelecer a confiança das empresas, 
deverá chegar-se rapidamente a um acordo re
lativamente às orientações para as políticas 
económicas tendentes a resolver os problemas 
identificados neste documento. 

Uma dimensão comunitária 

O êxito dessa linha de actuação política em 
termos de relançamento do crescimento da 
economia depende, todavia, de vários factores 
que, em maior ou menor medida, escapam ao 
controlo dos responsáveis políticos; entre es
ses factores, contam-se especialmente a con
fiança das empresas e dos consumidores e o 
desempenho dos principais parceiros comer
ciais da Comunidade. E muito provável que, 
dada a gravidade da situação actual e a dimen
são do ajustamento orçamental que será inevi
tável em muito países, a recuperação seja mo
desta e hesitante. Isso poderá exigir uma in
tensificação das iniciativas comunitárias 
acordadas nas reuniões do Conselho Europeu 
em Edimburgo e em Copenhaga. Num clima 
de crescente confiança da parte das empresas, 
vários projectos comunitários, como, por 
exemplo, o das redes transeuropeias, prestam-
-se a iniciativas que podem mobilizar avulta
dos recursos financeiros, provenientes essen
cialmente do sector privado, para o financia
mento de projectos de grande relevo. 
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II — Competitividade 





Capítulo 2 

As condições 
para o crescimento e para 
uma maior competitividade 

A — Para uma 
competitividade global 

A melhoria do nível do emprego na Comuni
dade impõe às suas empresas que atinjam 
uma competitividade global em mercados 
abertos e concorrenciais, europeus ou mun
diais. Cabe aos poderes públicos nacionais e 
comunitários proporcionar à indústria um en
quadramento favorável e perspectivas claras e 
previsíveis, bem como favorecer o desenvolvi
mento da sua competitividade internacional. 
Esta obrigação encontra-se actualmente con
signada no Tratado da União Europeia, mas já 
em 1991, o Conselho de Ministros havia adop
tado as linhas directrizes de uma política in
dustrial comunitária com esse objectivo. 

O fenómeno dito de internacionalização das 
economias e dos mercados, que abrange a in
tensificação da concorrência mundial através 
da criação de um mercado mundial potencial
mente único para uma gama crescente de 
bens, serviços e factores produtivos, vem con
ferir a máxima importância a esta área de ac
tuação das autoridades nacionais e comunitá
rias em matéria de competitividade. É neces
sário raciocinar cada vez mais em termos de 
vantagens competitivas e não já em termos de 
vantagens comparativas. As vantagens com
parativas correspondem às dotações em facto
res produtivos, tais como os recursos naturais, 
sendo por esse motivo algo rígidas. As vanta
gens competitivas decorrem de elementos 
mais qualitativos, sendo por esse facto larga
mente determinadas pelas estratégias das em
presas e pelas políticas públicas. Neste contex
to, a mobilidade dos factores produtivos, a ca
pacidade de os combinar eficazmente e para 
organizar o consenso social no que respeita à 
distribuição do valor acrescentado assumem 
muito maior importância do que as dotações 
iniciais em factores produtivos. 

A Comunidade poderá reforçar consideravel
mente a sua competitividade global, desde que 

aumente de forma sensível a sua taxa de inves
timento (ver capítulo 1). Para tal, dispõe de 
vantagens comparativas significativas: o po
tencial da sua mão-de-obra e o consenso social 
com base no qual este pode ser valorizado, o 
nível dos seus conhecimentos científicos e téc
nicos, a integração do seu mercado, a densida
de e a qualidade das suas infra-estruturas, a 
melhoria das estruturas financeiras das suas 
empresas e a diversidade da sua cultura e do 
seu tecido territorial. Numa economia do 
imaterial, baseada na criação, na circulação e 
na exploração do saber, que constituirá uma 
das características dominantes do século 
XXI, vários destes factores de competitivida
de vão desempenhar um papel verdadeira
mente decisivo no relançamento do cresci
mento e no aumento do emprego. 

A realização do mercado único europeu «sem 
fronteiras» em 31 de Dezembro de 1992 e a 
melhoria do seu funcionamento prevista pelo 
programa estratégico garantem às empresas a 
possibilidade de beneficiarem de economias 
de escala, reduzirem os seus custos adminis
trativos e financeiros, acederem de forma 
mais fácil e mais concorrencial aos mercados 
privados e públicos e estabelecerem uma 
maior cooperação entre si. Isto proporciona à 
Comunidade uma base sólida e organizada 
para tirar partido da nova problemática da 
competitividade internacional. 

Mas a Comunidade deverá igualmente ultra
passar as limitações que contribuíram para a 
erosão das suas posições competitivas na Tría
de (Comunidade, Estados Unidos e Japão) 
nos últimos anos. Para além dos desequilíbrios 
a nível das políticas macroeconómicas, que 
contribuíram para a apreciação real das moe
das comunitárias, trata-se em primeiro lugar 
— como o salientam os Estados-Membros — 
de uma presença demasiado limitada das suas 
indústrias nos mercados em expansão, quer 
em termos geográficos quer em termos de pro
dutos, e de posições por vezes desequilibradas 
das suas empresas face às situações de domí
nio de certos grupos internacionais e às alian
ças estratégicas que se multiplicam. Por outro 
lado, o enquadramento regulamentar conti
nua a ser demasiado rígido e as tradições ad
ministrativas e de gestão centralizadas e frag-

77 



mentadas. Por fim. as políticas públicas conti
nuam frequentemente a ser demasiado defen
sivas, não integrando suficientemente as no
vas exigências da concorrência global. 

Devem ser prosseguidos quatro objectivos pri
mordiais, num esforço conjunto da indústria 
e dos poderes públicos, para que a competitivi
dade industrial comunitária gere o maior ní
vel de emprego possível: 

— facilitar a inserção das empresas euro
peias no novo contexto concorrencial glo
bal e interdependente; 

— explorar as vantagens competitivas liga
das à «desmaterialização» da economia; 

— promover um desenvolvimento sustentável 
do sector industrial; 

— reduzir o desnível entre os ritmos de evolu
ção da oferta e da procura. 

O presente capítulo analisa os trunfos e as li
mitações da Comunidade face a estes desa
fios, identificando de seguida os eixos em tor
no dos quais se poderá articular uma política 
de competitividade global. 

2.1. Posição dos Estados-Membros 

Entre os elementos com maior incidência so
bre a competitividade da economia comunitá
ria, os Estados-Membros referem especial
mente os efeitos negativos dos défices públi
cos sobre o investimento, as disfunções do 
mercado de trabalho que se traduzem, quer 
em termos de custos quer de qualificações ou 
de flexibilidade na organização do trabalho, 
numa inadaptação da oferta à procura de tra
balho e uma assimilação insuficiente das no
vas tecnologias aliada a uma fraca valorização 
dos resultados da investigação e desenvolvi
mento tecnológico, que geram dificuldades 
em concentrar a produção de bens e de servi
ços em sectores cie ponta e de elevado valor 
acrescentado. 

Vários Estados-Membros assinalam a existên
cia de factores de rigidez no funcionamento 
dos mercados ou distorções na afectação dos 
recursos causados pela intervenção dos pode
res públicos, quer pelo peso de certas regula
mentações quer através de restrições à concor

rência, que podem assumir diferentes formas. 
Certos Estados-Membros referem-sc aos 
maiores encargos suportados pela economia, 
resultantes do envelhecimento da população. 
Um Estado-Membroestabeleceu uma relação 
entre a competitividade e o menor número de 
horas de trabalho em média na Comunidade, 
em comparação com os principais parceiros. 

2.2. A posição concorrencial 
da Comunidade 
numa economia global: 
trunfos e limitações 

Desde 1989, a Comunidade regista um ritmo 
de crescimento da produção de bens e de servi
ços (') cada vez mais lento. Muito embora a 
evolução da sua competitividade industrial se
ja igualmente preocupante, dispõe todavia de 
trunfos importantes para recuperar e entrar 
com êxito no século XXI. 

As limitações 

Perante a concorrência a que está exposta nos 
mercados mundiais, a indústria comunitária 
sofre os efeitos da deterioração da sua compe
titividade comercial e de uma presença insufi
ciente nos mercados promissores, de um nível 
de investimento demasiado limitado em ter
mos de I&D e de uma produtividade ainda 
menor que a dos seus grandes concorrentes. 
Este diagnóstico é partilhado pela maior parte 
dos Estados-Membros. 

a) A posição comercial da indústria comuni
tária tem vindo a degradar-se desde 1980, 
como o ilustra a baixa tendencial da taxa 
de cobertura das importações pelas expor
tações (ver gráfico l). 
Nos últimos anos, a indústria comunitária 
não só perdeu quotas de mercado na se
quência do reforço da posição dos novos 
países industrializados — o que era previ
sível — como perdeu igualmente quotas 
de mercado relativamente aos dois outros 
membros da Tríade. A situação degradou-
-se relativamente aos Estados Unidos devi
do à evolução desfavorável das taxas de 
câmbio. No que se refere ao Japão, deve-se 
sobretudo a uma menor presença nos mer
cados promissores. A erosão das quotas de 
mercado da indústria comunitária foi 
agravada pela participação crescente dos 

I1) No resto do texto, o termo industria ahrange tanto a 
produção de bens como os serviços. 
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novos países industrializados do Sudeste 
Asiático no comércio mundial. 

Gráfico 1: Cobertura das importações pelas 

exportações 

85 

Fonte: Eurostat 

Os resultados comerciais da indústria co
munitária são bastante desiguais. Uma 
grande parte da indústria — dois terços, 
em termos de actividade — perdeu quotas 
de mercado entre 1986 e 1991, quer na se
quência de uma maior penetração das im
portações no mercado comunitário quer 
de perdas em termos de exportações quer 
de uma combinação dos dois factores. 

A indústria comunitária melhorou as suas 
posições em mercados de crescimento len
to (material ferroviário, algodão, máqui
nas têxteis e de costura, têxteis diversos, 
curtumes, abate de animais e preparação 
de carnes, preparação de cereais, destila
ção de álcool etílico), enquanto a sua posi
ção se degradou nos mercados de elevado 
valor acrescentado, tais como a burótica, a 
informática, a electrónica, os instrumen
tos ópticos e o material médicocirúrgico. 
Por conseguinte, a estrutura da indústria 
ainda não corresponde à dos mercados 
promissores. Este aspecto é tanto mais pre
judicial quando estes mercados de elevado 
valor acrescentado se caracterizam por 
um acentuado crescimento da produtivi
dade aparente do trabalho, remunerações 
elevadas e disseminação dos progressos 
tecnológicos para outros mercados. 

A produtividade aparente do trabalho na 
indústria transformadora comunitária 

c) 

mantémse a um nível consideravelmente 
inferior ao registado nas indústrias ameri
cana e janopesa. Não se vislumbra qual
quer sinal de redução do desnível — supe
rior a 10% — existente em relação aos Es
tados Unidos e, apesar dos progressos al
cançados, a diferença de produtividade 
entre a Europa e o Japão atinge ainda cer
ca de 40%. A recuperação deste atraso 
passa, designadamente, por um aumento 
significativo da taxa de investimento. O 
crescimento da produtividade desempe
nha um papel central na competitividade 
internacional, permitindo simultanea
mente uma melhoria do nível de vida na
cional. Tanto o nível como a taxa de cresci
mento da produtividade devem ser toma
dos em consideração. Os factores que in
fluenciam o crescimento da produtividade 
são a evolução tecnológica, o investimen
to, a taxa de utilização da capacidade, a 
quantidade e a qualificação da mão
deobra, as qualificações a nível da gestão, 
a organização da produção e a utilização 
de recursos tais como a energia ou as maté
riasprimas. 

Existe um domínio em que deverão ser rea
lizados esforços importantes na Comuni
dade, ρ do investimento das empresas em 
I&D. É no Japão que o crescimento médio 
anual das despesas em I&D tem sido mais 
forte nos últimos anos (10%). Seguese a 
Comunidade, com uma taxa de 8,1 %, e os 
Estados Unidos, com 7,9%. Neste contex
to, é muito inquietante o corte operado em 
1992 no esforço em termos de I&D das em
presas comunitárias (e japonesas) (ver grá
fico 2). 

Gráfico 2: Crescimento das despesas de I&D 
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Os trunfos 

Todavia, a indústria comunitária dispõe de 
trunfos importantes para se adaptar às novas 
condições da competitividade mundial. O seu 
endividamento é limitado e as suas margens 
são da mesma ordem que as das suas concor
rentes. Foi capaz de se reestruturar paralela
mente à realização do mercado interno e dis
põe de uma mão-de-obra altamente qualifi
cada e de infra-estruturas densas e eficazes. 

As empresas comunitárias mantiveram 
sob controlo o seu nível de endividamento 
durante os últimos anos, à custa, contudo, 
de um envelhecimento dos bens de equipa
mento. O seu endividamento é actualmen
te muito menor do que o das suas concor
rentes. As empresas comunitárias são, des
ta forma, comparativamente menos vul
neráveis a eventuais aumentos das taxas 
de juro, mas beneficiarão igualmente com
parativamente menos da continuação da 
redução dessas taxas (ver gráfico 3). 

nalmente com margens menores que as 
suas concorrentes comunitárias, viram-se 
igualmente obrigadas a comprimir as suas 
margens, embora em menor grau. Esta 
evolução conduziu a uma redução das di
ferenças entre as três regiões da Tríade (ver 
gráfico 4). 

Gráfico 4: Evolução das margens de lucro 

Fonte: DABLE 

Gráfico 3: Endividamento das empresas 

b) 

EUA 

Fonte: DABLE 

Para além disso, as empresas japonesas en
frentam problemas consideráveis: a adap
tação à quebra do consumo e o efeito nega
tivo da valorização do iene sobre o volume 
das suas exportações. 

Quando o clima concorrencial se tornou 
mais tenso, no final dos anos 80, as empre
sas comunitárias e americanas reduziram 
significativamente as suas margens. As so
ciedades japonesas, que operam tradicio-

Todavia, tanto na Europa como nos Esta
dos Unidos, as margens de lucro variam 
consideravelmente em função dos merca
dos, muito mais do que no Japão. Na Euro
pa, os domínios de actividade relativamen
te pouco expostos à concorrência interna
cional realizam ainda margens elevadas, 
ao passo que, nos sectores mais expostos, 
as margens desceram para níveis inquie
tantes, por vezes negativos. 

c) Os encargos salariais são manifestamente 
um elemento importante subjacente à 
competitividade da indústria europeia, 
apesar de não ser o único. A análise dos 
custos unitários do trabalho incide sobre 
uma correlação de custos salariais directos 
e indirectos com a produtividade do traba
lho. Assim, os custos salariais elevados po
dem ser compensados através de uma pro
dutividade elevada no sentido de manter 
vantagens competitivas. Só quando os cus
tos não são paralelos à produtividade é que 
se verificam problemas de concorrência. 
Em termos relativos, quando comparadas 
com as dos principais concorrentes, as si
gnificativas subidas e descidas verificadas 
a nível de custos unitários do trabalho 
desde 1980 foram afectadas por flutua-
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ções significativas a nível das taxas de 
câmbio bilaterais verificadas entre o ecu, o 
dólar e o iene. 

Os encargos salariais afectam na Comuni
dade a competitividade de forma diferente 
consoante se refiram a outros países desen
volvidos ou a países em vias de industriali
zação. Os elementos não relativos a custos 
tais como qualidade, entrega, concepção e 
preocupação em servir bem o cliente po
dem ajudar a manter a competitividade, 
mas a atenção prestada aos custos relati
vos, incluindo os encargos salariais, conti
nua a ser importante. No entanto, quando 
comparado com os novos países industria
lizados, nomeadamente os que acabam de 
entrar nessa via, tais como a China, o dife
rencial verificado a nível de encargos sala
riais é demasiado elevado para que seja 
possível atingir resultados positivos em 
termos de emprego na Europa, a partir de 
reduções salariais no sector industrial. Só 
uma produtividade elevada e produtos de 
qualidade superior permitirão à Europa 
manter uma vantagem competitiva. 

2.3. Os eixos de uma política 
de competitividade global 

a) Facilitar a inserção 
das empresas europeias 
num contexto concorrencial 
global e interdependente 

Devido à internacionalização das economias 
e dos mercados, deixou de ser possível dividir 
a indústria e o espaço geográfico em parcelas 
bem identificadas e relativamente independen
tes uma das outras. As empresas europeias 
produzem simultaneamente na Comunidade 
e nos mercados terceiros. As suas concorren
tes dispõem, cada vez mais frequentemente, 
de filiais na Comunidade. Existem muitos 
acordos entre empresas a nível mundial: nos 
últimos cinco anos foram concluídas mais de 
400 alianças estratégicas por ano pelas gran
des empresas à escala internacional. 

As empresas europeias estão em concorrência 
com grupos internacionais polivalentes. Os 

contornos dos sectores industriais tradicio
nais são cada vez mais fluidos. Este facto tor-
na-se especialmente evidente no domínio das 
actividades «multimédia». As empresas de te
lecomunicações, informática, electrónica de 
consumo, produção de programas e gestão de 
redes interpenetram-se em grupos e alianças 
extremamente complexas que vão, em grande 
medida, determinar a actividade criadora, in
cluindo a cultura, e a repartição da riqueza du
rante a próxima década em mercados especial
mente promissores. 

A mundialização industrial exige que se pro
curem novos equilíbrios entre concorrência e 
cooperação. Neste domínio, para desenvolver 
uma política de competitividade industrial 
global, assumem especial importância as qua
tro linhas de força seguintes: 

— a valorização dos pontos fortes da indús
tria comunitária, que é necessária para a 
manutenção das capacidades produtivas e 
inovadoras europeias e de uma indústria 
diversificada, criadora de postos de traba
lho e repartida pelo conjunto do território 
europeu, especialmente nos mercados 
com forte potencial de desenvolvimento, 
tais como os da saúde, ambiente, biotecno
logias, «multimédia» e cultura. Esta valo
rização deverá ter em consideração a evo
lução resultante da internacionalização 
dos mercados, da produção e dos operado
res, bem como as políticas industriais dos 
principais concorrentes da Comunidade; 

— o desenvolvimento de uma política activa 
de cooperação industrial, nomeadamente 
com as economias em transição dos países 
da Europa Oriental e com as economias 
em forte crescimento da zona do Pacífico. 
No que diz respeito aos países da Europa 
Oriental, o progresso da cooperação in
dustrial constitui uma necessidade para 
assegurar simultaneamente a rápida mo
dernização das suas economias, uma me
lhor divisão do trabalho no espaço geográ
fico europeu e uma exploração optimizada 
em áreas de interesse mútuo. Deverá ba-
sear-se, por um lado, numa articulação 
mais estreita entre apoio público e iniciati
va privada e, por outro, na aceleração do 
estabelecimento do quadro jurídico, das 
condições de investimento e dos mecanis
mos de garantia necessários para as inicia
tivas das nossas empresas. Poderá ser 
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acompanhada, relativamente às indús
trias implicadas, por um período de transi
ção que permita a realização dos ajusta
mentos estruturais necessários nas melho
res condições. No que diz respeito à zona 
do Pacífico, o reforço da presença das em
presas europeias nestes mercados pode ser 
amplamente facilitado através de um es
forço concertado dos poderes públicos 
com vista a levantar os obstáculos regula
mentares, administrativos e mesmo cultu
rais que. até ao presente, atrasaram ou dis
suadiram as empresas de prosseguirem 
nesta via; 

a adopção de uma abordagem coerente e 
concertada relativamente às alianças es
tratégicas, cujo desenvolvimento incon
trolado poderá conduzir a situações de oli
gopólio que prejudicariam o livre jogo da 
concorrência a nível mundial. As alianças 
industriais e tecnológicas que se têm mul
tiplicado terão repercussões no conjunto 
dos mercados. Por conseguinte, é necessá
rio que estes efeitos sejam avaliados em pa
ralelo e de forma concertada pelas autori
dades competentes, na pendência da cria
ção de um regime internacional adequado, 
especialmente no domínio da concorrên
cia, para que a Comunidade não seja des
favorecida pelo rigor que impõe a si pró
pria neste domínio (')■ Para além disso, as 
nossas empresas devem poder beneficiar 
de instrumentos de cooperação flexíveis, 
nomeadamente no plano jurídico e fiscal, 
que lhes permitam desenvolver as alianças 
necessárias para equilibrar o peso de algu
mas das suas concorrentes americanas e 
japonesas; 

o lançamento de acções específicas com 
vista a suprimir os obstáculos que se 
opõem ao bom funcionamento dos merca
dos em domínios que penalizam fortemen
te os canais de comercialização e as possi
bilidades de desenvolvimento das empre
sas europeias. O potencial de exportação e 
de implantação das empresas europeias es
tá, muitas vezes, longe de ser totalmente 
explorado, devido às dificuldades resultan
tes da impermeabilidade estrutural de cer
tos mercados. A identificação precisa des
tes entraves ao crescimento e a realização 

de acções pontuais para os eliminar pode 
contribuir significativamente para melho
rar as vendas da indústria comunitária re
lativamente aos produtos e aos mercados 
em causa. Isto poderá inspirarse no exem
plo do «Trade Assessment Mechanism», 
criado com o Japão, com vista a identificar 
a natureza e as causas da insuficiente pe
netração comercial da Comunidade neste 
país nos domínios em que a indústria 
comunitária desfrutar de uma posição 
competitiva forte a nível mundial. 

b) Explorar as vantagens competitivas 
atinentes à «desmaterialização» 
progressiva da economia 

A riqueza das nações baseiase, cada vez mais, 
na criação e na exploração do saber. É neces
sário valorizar ao máximo esta nova forma de 
progresso oferecida às nossas empresas e rela
tivamente à qual a Comunidade dispõe de 
vantagens consideráveis. 

A «desmaterialização» da economia expríme
le nomeadamente pela transferência para o 
exterior de certas actividades pelas empresas 
industriais e por um crescimento mais rápido 
dos serviços. Não significa uma perda da im
portância da indústria transformadora, uma 
vez que é ela que se encontra no cerne desta 
evolução e que continua a determinar a com
petitividade do conjunto do sistema pro
dutivo. 

Os elementos determinantes da competitivi
dade actualmente mais importantes vão muito 
além do nível relativo dos custos directos dos 
diferentes factores de produção. Tratase, no
meadamente, da qualidade do ensino e da for
mação, da eficácia da organização industrial, 
da capacidade para melhorar de forma cons
tante o processo de produção, da intensidade 
dos esforços de investigaçãodesenvol vimento 
e da sua exploração industrial, da fluidez das 
condições cie funcionamento dos mercados, 
da disponibilidade de infraestruturas de ser
viços competitivas, da qualidade dos produtos 
e da integração das consequências das mu
danças societárias, tais como a melhoria da 
protecção do ambiente, nas estratégias empre
sariais. 

(i) Ver desenvolvimentos do capítulo «A Comunidade, 
parceiro mundial aberto e solidário». 

Mais decisiva, será no entanto ainda a capaci
dade para integrar o conjunto destes elemen
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tos em estratégias coerentes. 75% a 95% da 
massa salarial das empresas são actualmente 
consagrados prioritariamente a funções liga
das à organização (informática, engenharia, 
formação, contabilidade, comercialização, in
vestigação) e não à produção directa. A capa
cidade organizativa tornase, assim, uma das 
componentes determinantes da competitivi
dade empresarial. 

Vários destes factores, tais como a formação, 
a investigação e os serviços, podem ser abran
gidos pelo conceito de investimento «imate
rial». O investimento «imaterial» deverá bene
ficiar, no futuro, de uma prioridade pelo me
nos equivalente à do investimento material nas 
políticas públicas. Está a tornar-se o elemen
to-chave de um crescimento duradouro, gera
dor de postos de trabalho qualificados e parci
monioso em termos de recursos. 

Isto não implica um aumento dos défices pú
blicos, embora pressuponha reformas pro
fundas: 

recer o aparecimento de novas gerações de 
produtos, explorando da melhor forma o 
conjunto das tecnologias disponíveis no 
mercado mundial e a combinação dinâmi
ca entre a inovação dos processos, dos pro
dutos e da organização. Uma condição si-
ne qua non consiste num reforço das acti
vidades de investigação das nossas empre
sas e numa maior selectividade do apoio 
público; 

no domínio regulamentar deve ser envida
do um maior esforço no sentido de assegu
rar um funcionamento eficaz do mercado 
interno, nomeadamente através da simpli
ficação e da racionalização das regula
mentações, a fim de facilitar a criação de 
novas formas de organização do trabalho 
e a saída do «taylorismo». É necessária 
uma política da qualidade, coerente com a 
abordagem seguida pela Comunidade no 
domínio da normalização, com vista a va
lorizar o saber-fazer das empresas comuni
tárias e evitar a fragmentação dos 
mercados. 

no domínio fiscal: convém orientar o peso 
relativo dos encargos que incidem sobre os 
diferentes factores de competitividade, de 
forma a reduzir os que dissuadem o empre
go e a agravar os que podem incentivar 
uma utilização mais eficaz e menos po
luente dos recursos raros; 

no domínio dos critérios de utilização dos 
instrumentos financeiros nacionais e co
munitários: convém nomeadamente rever 
os critérios de autorização dos auxílios à 
indústria, que, na maior parte dos regimes 
existentes, incentivam mais as empresas a 
aumentarem a intensidade capitalista da 
produção e a recorrerem mais ao aumento 
dos seus investimentos materiais do que 
imateriais com vista a melhorar a sua efi
cácia produtiva. O objectivo consiste em 
privilegiar a criação de valor acrescentado 
e o conteúdo ¡material do crescimento; 

no domínio das prioridades de afectação 
dos fundos públicos: o investimento na 
formação, na investigação, na promoção 
da inovação, e, de uma forma mais geral, 
nas componentes imateriais do valor 
acrescentado, deve beneficiar de um trata
mento pelo menos tão favorável quanto o 
investimento tradicional. Trata-se de favo-

c) Promover um desenvolvimento 
sustentável do sector industrial 

Uma política de prevenção da poluição, em es
pecial através do desenvolvimento generaliza
do de produtos e processos de produção lim
pos, permitirá não apenas evitar um rápido 
aumento dos custos de despoluição, mas tam
bém fomentar uma divulgação mais rápida 
dos resultados de I&D. As vantagens de que 
os pioneiros beneficiarão contribuirão para o 
reforço da competitividade global da indústria 
europeia. 

A importância da chamada «eco-indústria» 
enquanto mercado industrial em rápida ex
pansão é já amplamente reconhecida e, de 
acordo com estudos realizados pela OCDE, 
expandir-se-á de forma significativa ao longo 
da presente década. Abrange não apenas o 
fornecimento de bens e serviços às empresas 
para o controlo ou redução da poluição, mas 
também as despesas com o ambiente, no con
texto geral de métodos de produção ou produ
tos melhorados, e ainda os mercados dos pro
dutos amigos do ambiente (produtos verdes). 

No actual contexto de concorrência global, as 
tecnologias utilizadas e as exigências de orga-
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nização necessárias a uma introdução bem su
cedida de tecnologias limpas são normalmen
te semelhantes às inerentes ao novo paradig
ma do sector industrial. A minimização do 
consumo de factores (por exemplo, menos 
energia, menos matériasprimas) constitui 
uma melhoria significativa no que respeita à 
adequação ambiental dos processos de produ
ção e promove a posição concorrencial dos 
sectores em causa. 

Passar do processo de produção para os mer
cados dos produtos confere uma dimensão 
adicional à competitividade industrial. Os 
mercados dos produtos amigos do ambiente 
constituem um incentivo para as empresas, 
dado que representam de qualquer forma uma 
fonte potencial de lucros. À medida que vão 
sendo impostas exigências ambientais mais ri
gorosas nos mercados de exportação, a intro
dução de tecnologias limpas tornase uma 
condição de acesso a esses mercados. 

A fim de promover o desenvolvimento susten
tável da indústria europeia, a Comunidade 
deverá: 

— aumentar substancialmente e coordenar 
os esforços de I&D no domínio das tecno
logias limpas; 

— desenvolver incentivos económicos desti
nados a apoiar a aplicação dos resultados 
de I&D a nível dos produtos e processos. 

d) Reduzir o desfasamento 
entre os ritmos de evolução 
da oferta e da procura 

Como se verificou aquando das precedentes 
revoluções industriais, existe um desnível sen
sível entre: 

— a evolução da oferta, que entrou num pro
cesso de modernização acelerada, com a 
utilização de tecnologias cada vez mais efi
cazes, o que provoca um aumento rápido 
da produtividade do trabalho e liberta, por 
conseguinte, recursos humanos importan
tes; e 

— a evolução da procura, que apenas a segue 
com atraso, devido aos factores de rigidez 
existentes na distribuição do rendimento, 
nas formas de consumo, na relativamente 

reduzida receptividade à inovação, na es 
trutura geográfica do crescimento e ne 
funcionamento insatisfatório dos mer 
cados. 

É imperativo tentar reduzir este desnível, con 
vista a utilizar da melhor forma os recurso; 
humanos disponibilizados pela produtividadi 
crescente do aparelho produtivo. Isto apena; 
poderá ser conseguido através de um aumente 
das oportunidades comerciais da indústria co 
munitária através de políticas que incidam si 
multaneamente sobre a procura, a oferta e í 
melhoria das interacções entre a oferta e ι 
procura. 

No que diz respeito à procura, isto implica 

— a prossecução das iniciativas que visan 
acelerar a retoma concertada do consumi 
a nível mundial e susceptíveis de contribuii 
para o relançamento da procura de ben; 
industriais comunitários. As assimetria; 
resultantes das significativas diferença; 
que subsistem no grau de abertura do; 
mercados entre as zonas mais liberaliza 
das, entre as quais a Comunidade ocupt 
uma posição de primeiro plano, e as zona; 
que, por razões estruturais ou políticas 
continuam a ser amplamente protegidas 
traduzemse por um défice crónico de cies 
cimento a nível mundial. O apoio firme à> 
iniciativas de relançamento concertado d¡ 
procura, bem como à abertura e à moder 
nização industrial dos países protegidos, c 
indispensável se se pretender explorar este 
crescimento potencial; 

a análise das diferentes medidas susceptí 
veis de serem tomadas com vista a facilitar 
a emergência dos novos mercados de ben> 
e serviços. Isto diz respeito nomeadamen 
te aos mercados ligados à melhoria da pro 
tecção do ambiente, em que as nossas em 
presas são especialmente eficazes, à expio 
ração das biotecnologias e à criação, ges 
tão e circulação da informação. A este res 
peito, a emergência das actividades «mul
timédia» que exploram as possibilidades 
oferecidas pela digitalização da informa
çãoem todas as suas formas (o texto, a ima 
gem e o som) induzirá grandes transforma 
ções que são positivas para as empresas e 

84 



as economias que souberem integrar-se 
nestes novos mercados ('). 

No que diz respeito à oferta, é necessário: 

— incentivar o prosseguimento do ajusta
mento estrutural da indústria comunitá
ria. Isto implica facilitar os processos de 
privatização, que podem contribuir am
plamente para acelerar estes ajusta
mentos. 

É de notar que a indústria comunitária 
não aproveitou plenamente as possibilida
des oferecidas pelo desenvolvimento rápi
do dos mercados asiáticos e latino-ame
ricanos; 

— apoiar o dinamismo das PME. É, eviden
temente, mais difícil e relativamente mais 
oneroso para as PME do que para as em
presas de grandes dimensões conseguir in
tegrar-se na economia global, ter acesso ao 
capital tecnológico mundial e dispor das 
técnicas de gestão e dos serviços profissio
nais mais sofisticados. Por conseguinte, as 
políticas de apoio às PME devem ter em 
consideração estes novos condicionalis
mos e ser reforçadas em consequência. 

Por fim, deverá ser fortemente incentivada a 
melhoria das interacções entre a oferta e a 
procura: 

— facilitando as parcerias entre as grandes 
empresas e os seus subcontratantes. A 
cooperação eficaz entre «empresas de 
montagem» e fornecedores de componen
tes constitui uma das condições essenciais 
para encurtar os prazos de inovação, opti
mizar as despesas de investigação-desen-
volvimento, reduzir as despesas gerais, as
segurar a homogeneidade técnica dos pro
dutos e melhorar a sua qualidade. As ac
ções já iniciadas neste sentido por 
iniciativa da indústria revelam-se extrema
mente positivas, merecendo maior apoio 
por parte dos poderes públicos; 

— melhorando as interfaces entre produtores 
e utilizadores. Embora sendo de aplicação 
geral, esta orientação assume uma impor
tância especial no domínio da investiga
ção. Constitui a condição para que as ne-

I1) Ver capitulo sobre «O espaço europeu de in
formação». 

cessidades do mercado sejam tidas em con
sideração de uma forma mais adaptada e 
mais rápida nas políticas de IDT e de uma 
maior complementaridade entre o progra
ma Eureka e os programas de investigação 
comunitários. O esforço de investigação 
que, globalmente, continua a ser insufi
ciente deverá ser reforçado, orientado de 
forma mais concreta e explorado de modo 
mais eficaz no que respeita às suas aplica
ções. Assegurar uma circulação da infor
mação mais ampla e facilitar os contactos 
entre o conjunto dos participantes no âm
bito de concertações multidisciplinares 
constituem dois imperativos para que seja 
possível aumentar simultaneamente a 
concorrência no desenvolvimento das tec
nologias e a eficácia na sua exploração; 

— e incentivando o desenvolvimento de «nú
cleos» («clusters») de actividades compe
titivas que tirem partido da diversidade re
gional da Comunidade. A multiplicação 
no espaço geográfico comunitário de «nú
cleos» que combinem as vantagens indus
triais, tecnológicas e territoriais pode 
constituir um vector fundamental da cria
ção de emprego. Requer o empenhamento 
activo do conjunto dos interessados, que 
pode ser consideravelmente facilitado 
através das acções estruturais desenvolvi
das a nível comunitário e nacional. Neste 
domínio, como nos precedentes, é necessá
rio privilegiar uma abordagem horizontal, 
transectorial e multidisciplinar. 

Estas linhas de acção são sintetizadas no qua
dro em anexo. 

Conclusão 

Com vista a lançar as bases desta política de 
competitividade global e assegurar que os 
seus efeitos positivos sobre o emprego se mani
festem o mais rapidamente possível, a Comis
são propõe ao Conselho Europeu que adopte 
os seguintes objectivos e orientações: 

— as intervenções públicas no domínio indus
trial devem ser reorientadas no sentido de 
acções horizontais e de mercados em cres
cimento em que a indústria europeia de
tém um forte potencial de desenvolvimen
to: saúde, ambiente, biotecnologias, «mul
timédia» e cultura. Isto implica, para além 
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disso, a fixação de prazos precisos e curtos 
para a reestruturação das actividades inse
ridas em mercados sem perspectivas de 
evolução satisfatórias; 

devem ser revistos os mecanismos e os cri
térios de intervenção adoptados no âmbito 
das políticas estatais a fim de assegurar a 
coerência entre a promoção da competiti
vidade industrial e a criação de emprega 
Para tal. a carga fiscal deve ser redistribuí
da de forma a diminuir a parte que recai so
bre o trabalho e aumentar a que recai sobre 
a utilização dos recursos naturais. Os crité
rios de atribuição dos auxílios públicos de
vem ser revistos, de forma a melhor toma
rem em consideração o valor acrescentado 
e a não incentivarem um aumento injusti
ficado da intensidade capitalistica da pro
dução. O quadro regulamentar deve ser 
transparente, estável e previsível; 

a promoção do investimento imaterial deve 
constituir a principal prioridade da políti
ca geral de apoio ao investimento. A for
mação, a investigação e, de uma forma 
mais geral, o saber devem ser considerados 
como investimentos por direito próprio. 
Estes aspectos deverão ser devidamente to
mados em consideração, nomeadamente 
no que diz respeito à evolução das disposi
ções fiscais e contabilísticas; 

numa primeira fase, deve ser lançada uma 
política dinâmica de cooperação indus
trial com os países de Leste e com a zona 
do Pacífico. O conteúdo desta política deve 
ser definido com urgência, em concerta
ção com os operadores privados e públicos 
implicados e com base nos interesses mú

tuos e 
ficados; 

recíprocos claramente ¡denti 

devem ser rapidamente tomadas iniciati 
vas, com vista a assegurar o reforço d; 
concorrência a nível do funcionamento do; 
mercados. Há que desenvolver uma abor 
dagem europeia que tenha em conta ; 
multiplicação das alianças estratégicas, es 
pecialmente no domínio da concorrência 
a fim de evitar o desenvolvimento de posi 
ções dominantes a nível mundial. Deve sei 
criado um mecanismo de identificaçãc 
dos problemas de funcionamento dos mer 
cados e de avaliação das suas consequên 
cias sectoriais, com vista a identificar e eli 
minar rapidamente os obstáculos com que 
são confrontadas as empresas europeia; 
na concorrência global; 

deve ser melhorada a coordenação das ini 
dativas que visam facilitar o relançamento 
do consumo e reforçar as interacções entre 
a evolução da oferta e da procura, tanto a 
nível internacional como comunitário 
Devem, prioritariamente, ser utilizado; 
todos os meios disponíveis, especialmente 
as politicas estruturais, com vista a acele 
rar o desenvolvimento de «núcleos» de ac 
tividades competitivas que tirem partide 
das vantagens regionais da Comunidade 
As redes de concertação entre os operado 
res (PME e grandes empresas, produtores 
e utilizadores, operadores públicos e priva 
dos) devem ser melhoradas numa perspec 
tiva multidisciplinare multissectorial. Poi 
fim, deve ser desenvolvida uma política eu
ropeia da qualidade que complete a poli 
tica de normalização e seja orientada para 
a promoção das actividades de elevado va
lor acrescentado. 
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Orientações para uma política de competitividade global 

Objectivos 

/. Facilitar a inserção das 
empresas europeias 
num contexto concor
rencial global e interde
pendente 

2. Explorar as vantagens 
competitivas ligadas à 
«desmaterialização» 
da economia 

3. Promover um desenvol
vimento sustentável do 
sector industrial 

4. Reduzir o desfasamen
to entre os ritmos de 
evolução da oferta e da 
procura 

Meios 

— Valorizar os pontos fortes da indústria da Comunidade 
— Desenvolver uma política activa de cooperação industrial 
— Adoptar uma abordagem concertada relativamente ao desenvol

vimento das alianças estratégicas 
— Empreender acções específicas com vista a assegurar o funcio-

mamento concorrencial dos mercados 

— Reformar as políticas fiscais, com vista a não dissuadir o empre
go e a incentivar a utilização racional dos recursos raros 

— Desenvolver uma política favorável ao investimento «imaterial» 
(formação, investigação, assistência técnica) 

— Reforçar as políticas de simplificação e de racionalização das re
gulamentações 

— Rever os critérios de utilização dos instrumentos públicos de 
apoio à indústria, com vista a melhorar o seu impacte sobre o 
crescimento do valor acrescentado e do emprego 

— Lançar uma política europeia da qualidade 

— Aumentar substancialmente e coordenar os esforços de I&D no 
domínio das tecnologias limpas 

— Desenvolver incentivos económicos destinados a apoiar a aplica
ção dos resultados da I&D a nível dos produtos e processos 

— Acções sobre a procura 

• prosseguir iniciativas que visem facilitar um relançamento con
certado do consumo a nível mundial 

• facilitar a emergência dos novos mercados 

— Acções sobre a oferta 

• incentivar o prosseguimento do ajustamento estrutural apoian
do as privatizações 

• apoiar o dinamismo das PME 

— Acções para melhorar as relações entre a oferta e a procura 

• facilitar as parcerias grandes empresas/subcontratantes 
• melhorar as interfaces entre produtores e utilizadores 
• criar redes de concertação, com vista a desenvolver «núcleos» de 

actividades competitivas 
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Β — Tirar ο melhor partido 
do mercado interno 

A decisão, adoptada no Acto Único Europeu, 
de estabelecer um espaço sem fronteiras inter
nas em que a livre circulação das mercadorias, 
das pessoas, dos serviços e dos capitais seja as
segurada, representa o passo mais importante 
que a Comunidade tomou no sentido da racio
nalidade económica e de uma maior prosperi
dade. É essencial para o crescimento económi
co, a competitividade e o emprego na Comu
nidade assegurar que este objectivo ambicio
so se torne uma realidade prática. 

A Comunidade atingiu a maior parte dos ob
jectivos iniciais que se tinha fixado para a cria
ção de um mercado único. O único fracasso 
significativo até agora é o da manutenção dos 
controlos físicos à livre circulação das pessoas, 
apesar do impacte económico desta lacuna ser 
limitado devido ao facto de os elementos da 
politica comunitária neste domínio, que têm 
mais importância a nível económico, nomea
damente o reconhecimento do direito de esta
belecimento e das qualificações profissionais, 
tiverem já sido adoptados. 

No entanto, para realizar um verdadeiro mer
cado único na Comunidade não é suficiente 
adoptar de uma vez por todas uma legislação 
comunitária num determinado prazo. Tratase 
de um processo contínuo no sentido de garan
tir que, tanto quanto possível, seja aplicado 
um enquadramento legislativo único que re
gule a actividade económica e, se necessário, 
desenvolvido de uma forma coerente num 
ambiente em contínua mutação. As decisões 
das empresas e dos cidadãos constituem o 
ponto fulcral de um mercado único eficaz. O 
desafio que a Comunidade agora defronta é o 
de garantir que as empresas e os cidadãos po
dem beneficiar plenamente das vantagens 
que este mercado oferece, respondendo rapi
damente se este revelar indícios de falhas. 

Parecer dos EstadosMembros 

A exploração das potencialidades do mercado 
interno ressalta nos contributos dos Estados
Membros como um elemento importante pa
ra a competitividade da economia europeia. A 
necessidade de completar a liberalização rela
tivamente a sectores ainda não abertos à con

corrência (nomeadamente a energia e as tele 
comunicações), o aprofundamento da norma 
lização em determinados domínios, a melho 
ria do controlo da aplicação das medidas de 
mercado interno, a eliminação de obstáculos 
fiscais, bem como a harmonização de certe); 
impostos, revelamse prioritários. Vários Esta 
dosMembros insistem na necessidade de e 
mercado interno criar um enquadramento fa 
vorável às empresas; neste contexto, sugeren' 
a simplificação das regulamentações e proce 
dimentos administrativos existentes, a realiza 
ção de análises custofcficácia das novas medi 
das, bem como o estudo das formas de redu 
ção do custo das regulamentações para as em 
presas. 

2.4. A elaboração de um programa 

estratégico 

A Comissão decidiu, por conseguinte, publi 
car em pararelo com o presente «Livro Bran 
co» um programa estratégico sobre o mercaek 
interno, que apresenta uma panorâmica glo 
bal das prioridades de acção neste domínio e 
que servirá de «sistema de orientação» para ε 
construção do mercado único. 

Este programa estratégico dividesc cm três 
partes. 

a) A realização do programa legislative 

A Comissão pressionará no sentido de sererr 
tomadas decisões rápidas relativamente ac 
número limitado de medidas identificadas ne 
«Livro Branco» de 1985 que não foram ainda 
adoptadas, bem como relativamente a nova; 
propostas que se destinem a garantir a livre 
circulação das pessoas. 

Há que admitir que o mercado interno não c 
ainda uma realidade em certos sectores en' 
que a legislação nacional e a concessão de di 
reitos exclusivos entravam o acesso ao merca 
do e impedem a concorrência sob qualquei 
forma. Foram, por exemplo, apresentadas pro 
postas relativamente aos sectores da energia 
das telecomunicações e dos serviços postais 
mas é talvez necessário reforçálas para reali 
zar a liberalização, velando simultaneamente 
para que objectivos de interesse público, come 
o serviço universal, sejam plenamente atingi 
dos. É igualmente conveniente prosseguir a 
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liberalização no sector dos transportes, apesar 
dos progressos consideráveis alcançados nos 
últimos anos. 

uma série de medidas de acompanha
mento destinadas a facilitar a exploração 
e o desenvolvimento posterior da rede. 

b) A gestão do espaço comunitário 

Esta parte do programa destina-se a garantir 
a adopção dos instrumentos necessários a 
uma aplicação efectiva e eficaz da legislação 
adoptada, de modo a que os indivíduos e as 
empresas possam aproveitar plena e equitati
vamente das possibilidades que o mercado in
terno lhes proporciona. Não se trata de um 
exercício burocrático. Tratase de um esforço 
comum desenvolvido pelos Estados-Mem
bros e pelas empresas comunitárias a fim de 
evitar custos desnecessários, garantir uma 
concorrência leal e permitir uma recuperação 
da confiança dos produtores e dos consumido
res — uma condição para a recuperação eco
nómica e igualmente para a garantia de que o 
mercado único se transforma numa realidade 
prática. 

As principais prioridades são as seguintes: 
controlo efectivo da transposição da legisla
ção comunitária para a legislação nacional, 
reforço da cooperação administrativa entre 
Estados-Membros com vista a assegurar a 
aplicação do direito comunitário e o cumpri
mento das suas disposições, procedimentos de 
notificação a fim de evitar o aparecimento de 
novos obstáculos à livre circulação, controlo 
da aplicação das regras nos Estados-Membros 
e medidas destinadas a facilitar as vias de re
curso em caso de infracção ao direito comu
nitário. 

A necessidade de uma cooperação adminis
trativa exige igualmente a criação de um siste
ma eficaz, fiável e convivial de comunicação 
e de intercâmbio de dados entre administra
ções. Até que este sistema esteja operacional, 
os custos desnecessários decorrentes de uma 
administração ineficaz serão suportados pelo 
conjunto da economia. São necessários: 

a introdução acelerada, progressiva e alar
gada de uma rede de correio electrónico; 

um elevado grau de coordenação entre as 
treze administrações implicadas; 

Propõe-se que as autoridades dos Estados-
-Membros adoptem rapidamente a iniciativa 
da criação de uma rede de comunicações efi
ciente — uma nova rede transeuropeia para 
uma administração eficaz — a fim de facilitar 
a rápida prossecução do objectivo prioritário 
de uma gestão eficiente do mercado interno, 
contribuindo simultânea e directamente para 
a redução dos custos suportados pelas empre
sas e pelos cidadãos. 

c) Desenvolvimento do mercado único 

É necessária uma visão dinâmica e não estáti
ca do mercado único para preservar as realiza
ções comunitárias. A terceira parte do progra
ma estratégico destina-se a assegurar que a le
gislação comunitária relativa ao mercado in
terno se desenvolve a fim de dar resposta às 
novas necessidades e lançar novas iniciativas 
para assegurar a plena realização de um mer
cado aberto à escala continental. Nem todas 
essas iniciativas terão um carácter legislativo; 
podem igualmente dizer respeito ao estabele
cimento de uma cooperação estreita entre a 
Comissão e os Estados-Membros e entre as 
entidades públicas e o sector privado. 

Para este efeito, são considerados essenciais 
no programa estratégico os seguintes ob
jectivos: 

— melhorar a avaliação da eficácia das regras 
comunitárias incluindo, se for caso disso, a 
necessidade de as simplificar; 

— criar um enquadramento mais favorável 
para as empresas. Tratase da parte princi
pal do programa, que inclui iniciativas des
tinadas a garantir um reforço da concor
rência, a protecção da propriedade intelec
tual, os pagamentos transfronteiras, a fis
calidade directa e indirecta, a política de 
normalização e de qualidade e um pacote 
de medidas destinadas a apoiar as peque
nas e médias empresas no sentido de me
lhorarem a sua eficácia. A aplicação firme 
da politica da concorrência e o controlo 
dos auxílios estatais constituem um ele
mento essencial que permite garantir uma 
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maior flexibilidade do sistema tendo em 
vista o aumento da competitividade; 

promover o desenvolvimento de redes 
transeuropeias; 

velar por que o desenvolvimento do mer
cado interno seja viável. O compromisso 
assumido no Tratado da União Europeia 
de um crescimento duradouro e não infla
cionista, que respeite o ambiente, deve tra-
duzir-se numa acção a nível comunitário 
que garanta que as medidas tomadas para 
proteger o ambiente serão plenamente efi
cazes e compatíveis com um mercado 
único; 

assegurar um enquadramento seguro para 
os cidadãos, os trabalhadores e os consu
midores; 

aumentar a transparência na elaboração 
de novas disposições legislativas comuni
tárias, caso estas se revelem necessárias. 

2.5. O impacte do mercado 
interno no crescimento, 
na competitividade 
e no emprego 

É impossível actualmente avaliar todo o im
pacte das disposições legislativas destinadas a 
criar um mercado único, uma vez que estas 
não se encontram ainda plenamente em vigor. 
Contudo, apesar do mercado interno não ter 
ainda produzido todos os seus efeitos, a sua 
credibilidade e irreversibilidade influenciaram 
profundamente o comportamento das empre
sas. Cálculos econométricos revelam que em 
geral a contribuição da integração para o cres
cimento económico representou cerca de 
0,4% por ano durante o período 1986-1992. 

Os elementos que se seguem sugerem igual
mente que o mercado interno desempenha um 
papel catalisador na alteração da natureza da 
concorrência em benefício do consumidor e 
no sentido de uma maior prosperidade futura: 

— a supressão das formalidades aduaneiras 
facilita o comércio transfronteiras, apesar 
da legislação do mercado interno que se 

destina a melhorar o acesso aos mercados 
públicos e a suprimir os obstáculos técni
cos ao comércio não ter ainda feito sentir 
plenamente os seus efeitos; 

a importância do comércio intracomunitá
rio nas trocas comerciais totais não deixou 
de aumentar (tendo a parte das importa
ções aumentado de 53,4% para 59,3% do 
total entre 1985 e 1992 e as exportações de 
54,9% para 61,3%); 

a supressão dos controlos sobre os movi
mentos de capitais permitiu um aumento 
acentuado do grau de integração de alguns 
Estados-Membros nos mercados de capi
tais internacionais, o que facilitará os in
vestimentos transfronteiras e diminuirá, 
em certos Estados-Membros, as medidas 
de enquadramento do crédito, que tinham 
contribuído para aumentar o custo dos ca
pitais nesses países. A livre circulação dos 
capitais representa igualmente uma condi
ção prévia para a liberalização efectiva dos 
mercados dos serviços financeiros na Co
munidade. O investimento directo através 
de fusões e aquisições aumentou acentua
damente, tendo o número de casos passa
do de 2 190 em 1987 para 4 553 cm 1992: 

a criação do mercado interno foi acom
panhada por um aumento dos investimen
tos directos intracomunitários, que se con
centrou principalmente nos sectores mais 
directamente atingidos pela liberalização 
associada ao mercado interno; 

o programa do mercado interno atraiu 
também um interesse significativo por 
parte dos investidores estrangeiros, 
nomeadamente as empresas americanas, 
japonesas e as dos países da EFTA; 

uma parte destes investimentos deu ori
gem a uma vaga de fusões c aquisições 
transfronteiras, que indicam claramente 
que essas empresas têm a intenção de se 
estabelecerem nos mercados dos países 
parceiros; 

nos sectores bancário e dos seguros, em 
que os obstáculos ao comércio transfron
teiras eram especialmente significativos, 
regista-se uma alteração profunda na na
tureza da concorrência transfronteiras, 
que se manifesta através da criação de um 
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número cada vez mais elevado de sucur
sais e agências noutros Estados-Membros 
da Comunidade, bem como através do au
mento da parte que produtores de países 
terceiros detêm nos mercados nacionais 
dos seguros; 

— os investimentos de carteira nos Estados-
-Membros provenientes de outras partes 
da Comunidade aumentaram considera
velmente (entre 1983 e 1990, aumentaram 
cinco vezes no Reino Unido, duplicaram 
em França e aumentaram 150% na 
Alemanha); 

— parece que a supressão dos obstáculos não 
pautais facilita já o comércio e a concor
rência intracomunitários nos sectores 
mais afectados pelo programa do mercado 
interno (material de transporte, engenha
ria electrotécnica, electrónica de consumo, 
equipamento de escritório, máquinas-fer-
ramentas). As estatísticas que indicam que 
essa evolução se verifica são o aumento da 
parte das exportações intracomunitárias 
no comércio dos diferentes Estados-Mem
bros e a percentagem crescente do consu
mo nacional que é satisfeita pelas importa
ções intracomunitárias. Esta evolução im
plica uma maior presença nos mercados 
nacionais e, por arrastamento, uma maior 
pressão concorrencial. 

Em conformidade com a resolução do Conse
lho de 7 de Dezembro de 1992, relativa ao fun
cionamento do mercado único, a Comissão 
elaborará um estudo sobre o impacte do mer
cado único, entre 1994 e 1996, período em que 
a legislação comunitária relevante será mais 
amplamente aplicada. Este estudo dirá princi
palmente respeito aos diferentes sectores espe
cíficos, bem como aos eventuais efeitos ma
croeconómicos da legislação comunitária. 

mento em que operam, nem sempre tendo, no 
entanto, a possibilidade de beneficiar activa
mente das oportunidades oferecidas, devido à 
ausência de um quadro europeu ou interna
cional dos seus mercados ou dos seus proces
sos de produção. 

A Comunidade deve, pois, dotar-se de uma es
tratégia complementar que se destine a facili
tar o ajustamento das empresas, nomeada
mente das PME, às novas exigências de com
petitividade, a fim de se assegurar de uma boa 
mobilização dos operadores económicos para 
o crescimento, a competitividade e o emprego. 

As PME desempenham um papel primordial 
na articulação entre crescimento e emprego. 
Contribuem, segundo a definição comum de 
PME (menos de 500 trabalhadores), para mais 
de 2/3 do emprego comunitário (70,2%, dos 
quais 29% para as empresas com menos de 
dez trabalhadores) e do volume de negócios na 
Comunidade (70,3%) e entre 65% e 85% do 
valor acrescentado dos países, relativamente 
aos quais se dispõem de dados. As PME são 
consideradas como as maiores criadoras po
tenciais de emprego. Em termos qualitativos, 
as PME desempenham um papel importante 
na oferta do primeiro emprego, assegurando 
de facto uma função na formação da mão-
-de-obra e um papel de absorção de categorias 
menos favorecidas do mercado do trabalho, 
uma vez que as PME recrutam uma maior 
porporção de jovens, mulheres e trabalhado
res não qualificados, apresentando simulta
neamente estruturas salariais e de produtivi
dade específicas. 

No entanto, o desaparecimento das PME, que 
segundo certos indicadores parece aumentar 
na maior parte dos Estados-Membros, consti
tui um factor preocupante para a manutenção 
e o crescimento do emprego no seu conjunto. 

2.6. Apoiar o desenvolvimento 
das PME a fim de assegurar 
plena eficácia ao mercado 
interno 

As PME representam o motor imprescindível 
para a plena exploração das potencialidades 
do mercado interno. 

Para inúmeras PME, a realização do mercado 
interno significa uma alteração do enquadra-

A nálise/Diagnóstico 

No entanto, às PME não faltam atractivos pa
ra fazer face à evolução da situação económi
ca na Comunidade e, nomeadamente, face à 
recessão da conjuntura europeia e nos outros 
países desenvolvidos. 

Os pontos fortes das PME são, por um lado, 
a sua presença em mercados promissores [ac
tividades menos sensíveis à concorrência in-
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ternacional. sector dos serviços, inserção em 
sectores restritos («nichos de mercados»), de
senvolvimento de tecnologias particularmen
te inovadoras] e. por outro, as suas modalida
des de organização interna (flexibilidade devi
do ao emprego porporcionalmente mais signi
ficativo de determinadas categorias de 
mão-de-obra. nomeadamente de jovens e de 
mulheres e do recurso mais frequente à adap
tação das condições de trabalho). 

sua participação em redes de informação, de 
consultoria c de cooperação. Além disso, cer 
tos Estados-Membros acentuam a simplifica 
ção administrativa, incluindo em matéria de 
regras sociais, laborais ou fiscais, bem como a; 
modalidades que favorecem a criação de peis 
tos de trabalho por parte das empresas, in 
cluindo através de uma melhor tomada err 
consideração dos custos salariais, directos e 
indirectos. 

Os pontos fracos das PME dependerão da ca
pacidade estrutural de estas empresas ultra
passarem a complexidade do enquadramento 
administrativo e legislativo (obrigações admi 
nistrativas e legislativas, incluindo as efectua
das por conta da administração, tais como as 
formalidades do IVA ou a retenção na fonte 
dos impostos e contribuições sociais dos tra
balhadores; estabelecimento de novas regras 
em matéria de ambiente ou regras sociais e a 
criação de um novo sistema de normalização-
-certificação no âmbito da realização do mer
cado interno; obstáculos ao exercício de deter
minadas actividades, nomeadamente no sec
tor dos serviços no limite da demarcação entre 
os serviços mercantis e não mercantis); de ul
trapassarem as dificuldades de financiamento. 
apesar do desenvolvimento quantitativo e da 
diversificação dos instrumentos financeiros 
colocados à disposição das empresas de ultra
passarem a complexidade de gestão de uma 
empresa; e de desenvolverem orientações es
tratégicas, que residem nomeadamente no 
facto de a maior parte das funções de gestão 
serem assumidas, nas empresas de pequena di
mensão, pelo próprio dirigente da empresa, 
ainda que este nem sempre possua as qualifi
cações necessárias, devendo o dirigente de 
PME passar da função de produtor à de ges
tor. 

Parecer dos Estados-Membros 

Nas contribuições que enviaram à Comissão 
para a preparação do «Livro Branco», a maior 
parte dos Estados-Membros sublinhou clara
mente a prioridade que concedem a medidas 
destinadas a facilitar as actividades e o desen
volvimento das PME. São feitas sugestões re
lativamente à melhoria e ao acesso das PME 
às fontes de financiamento, aos resultados da 
investigação e à formação. Prevêem a possibi
lidade de apoios que facilitem a subcontrata
ção e a cooperação entre PME, bem como a 

Isto indica que os Estados-Membros estãe 
conscientes da necessidade de um reforço do; 
seus esforços actuais, que a Comunidade po 
dera apoiar. Esta poderá contribuir para o elei 
to através do programa de acção adoptado err 
14 de Junho último. No entanto, para respon 
der à expectativa dos Estados-Membros e da; 
empresas, deve procurar-se um efeito de mas 
sa, mediante uma parceria com os Estados 
-Membros, a fim de reforçar a eficácia, a coe 
rência e a visibilidade das acções a favor da; 
PME. Neste contexto, a Comunidade pode 
dar início a um determinado número de ac 
ções concretas, que poderão ser objecto de un 
programa integrada 

2.7. Propostas e soluções 

É essencial traçar eixos complementares de 
acções que a Comunidade deve incentivar nu 
ma perspectiva ampla de tomada cm conside 
ração das necessidades das PME no mercade 
interno, face às exigências de reforço da com 
petitividade. 

O objectivo geral destas acções será o de refor 
çar a capacidade motriz das PME para o di 
namismo do mercado interno apoiando a su: 
competitividade face aos desafios nacionais 
comunitários e internacionais visando, com 
plementarmente, por um lado, contribuir pa 
ra a manutenção do volume depostos de ira 
balho na Comunidade através do apoio à; 
PME existentes e da renovação do tecido pro 
dutivo e, por outro, aumentar o volume de 
postos de trabalho através do apoio às empre 
sas com um forte potencial de crescimento ot 
de emprego. 

Para apoiar as empresas face ao duplo desafie 
quer a nível de crescimento e competitividade 
quer a nível de emprego, poderá propor-sc uir 
pacto das empresas para o emprego. 
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Na perspectiva de um programa integrado, es
tas acções organizar-se-ão em torno de dois 
aspectos: 

a) Tomar credível a curto prazo 
o potencial que o mercado 
interno oferece às PME 

A recuperação da confiança das empresas an
tes da sua mobilização para reforçar a sua 
competitividade e a sua capacidade de criação 
de postos de trabalho exige dois tipos de 
acções: 

— Identificar e reduzir as restrições de 
ordem fiscal, social, administrativa, 
financeira ou outras que impedem a 
criação ou a manutenção de PME 

Poderá ser proposta uma acção concertada 
com os Estados-Membros e as organizações 
representativas das PME, que teria por objec
tivo o exame das legislações existentes que en
travam a criação e o desenvolvimento das em
presas; poderá ser desenvolvido o intercâmbio 
das melhores práticas em matéria de simplifi
cação e harmonização das legislações, bem 
como a elaboração de medidas de melhoria 
em domínios prioritários (por exemplo, prazos 
de pagamento, fiscalidade, transmissão das 
sociedades). 

Tendo em conta a sensibilidade das PME às 
disposições em matéria social e laboral, será 
dada uma atenção especial a este domínio, 
quer sob o aspecto regulamentar quer sob o 
das simplificações na aplicação das disposi
ções existentes, incluindo a respectiva infor
mação, a fim de aumentar a flexibilidade na 
utilização da mão-de-obra, em especial por 
parte das empresas de dimensão muito re
duzida. 

Neste contexto, poderá prever-se rapidamente 
uma acção destinada ao desenvolvimento dos 
postos de trabalho de proximidade. 

— Melhorar o financiamento 
das empresas 

Neste domínio crucial para as PME, trata-se 
em primeiro lugar de traduzir concretamente 
as conclusões dos chefes de Estado e de Go

verno num reforço e numa melhor adequação 
dos meios financeiros colocados à disposição 
das PME (mecanismos de Edimburgo, de Co
penhaga e decisões de Bruxelas). Devem ser 
igualmente desenvolvidas iniciativas a fim de 
melhorar as relações entre as instituições fi
nanceiras e as PME, permitindo uma maior 
afectação dos financiamentos privados em be
nefício das PME e uma maior disponibiliza
ção dos instrumentos financeiros mais 
adaptados. 

b) Beneficiar da dinâmica do mercado 
interno para lançar uma iniciativa 
de melhoria da competitividade 
a médio prazo 

— Apoiar a cooperação entre empresas 

A Comunidade poderá reforçar a sua acção de 
incentivo da cooperação entre empresas atra
vés de um financiamento que ultrapasse a pri
meira fase da procura de parceiros. A Comu
nidade desenvolveu já acções que visam prin
cipalmente favorecer a procura de parceiros e 
o primeiro relacionamento entre empresários, 
ainda que frequentemente, um acompanha
mento apropriado (nível nacional ou regio
nal), durante um determinado período, permi
ta assegurar um acompanhamento susceptí
vel de aumentar as capacidades de coopera
ção entre PME. 

Uma outra forma de incentivo seria o apoio 
aos esforços das PME no sentido de estas par
ticiparem em redes de empresas que se desti
nam a criar sistemas de produção flexíveis e 
especializados. Trata-se, em especial, da cria
ção de redes de empresas subcontra tantes face 
às ameaças decorrentes das acentuadas evolu
ções das suas relações com os principais con
tratantes. 

— Melhorar a qualidade 
da gestão nas PME 

A melhoria das competências dos dirigentes 
de empresas para ultrapassar as fraquezas es
truturais das PME constitui um factor deter
minante para a manutenção da competitivi
dade das PM E e, por conseguinte, das suas ca
pacidades em termos de emprego a longo pra
zo. A eficácia das acções já desenvolvidas 
neste domínio poderá ser amplamente au-
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mentada se uma acção coordenada de todos 
os intermediários sublinhar um determinado 
número de dominios-chave, para que o diri
gente da PME tome consciência das muta
ções necessárias que a sua função deve sofrer. 

É necessário suscitar, em concertação com os 
Estados-Membros e as autoridades consula
res, a procura no domínio da informação, da 
formação e da consultoria, a fim de ultrapas
sar os problemas específicos da vida da empre
sa, em que um conselho adequado pode au
mentar significativamente a sua taxa de 
sobrevivência. 

Para este efeito, deverá ser mobilizado todo o 
potencial existente entre os intermediários das 
empresas. Neste contexto, a Comunidade po
derá igualmente examinar as possibilidades de 
uma melhoria da oferta de consultoria directa 
às empresas, relativamente aos diferentes as
pectos da gestão corrente da empresa. 

— Apoiar o desenvolvimento 
das empresas com forte 
potencial de crescimento 

As empresas com uma maior tendência para 
criar um número elevado de postos de traba
lho permanentes são, entre as de menor di
mensão, as que têm a vontade e as capacida
des para desenvolver as suas actividades quer 
devido ao facto dos seus mercados não se en
contrarem ainda saturados quer devido ao fac
to de se situarem em mercados ainda não ex
plorados. Existem tanto no sector transforma
dor como no dos serviços, constituindo a sua 
identificação o grande desafio. 

Esta identificação só é possível incentivando 
uma iniciativa das próprias empresas para se 
inserirem numa lógica de crescimento. Foram 
experimentadas fórmulas, que poderão ser ge
neralizadas, no sentido de incentivar a vonta
de das PME, recorrendo quer a um efeito de 
sinergia (participação em «clubes de empre
sas») quer através de um método de consulto
ria («Euromanagement», por exemplo). A 
coordenação a nível comunitário e o controlo 
da qualidade permitiriam conferir às empre
sas que participam em auditorias tecnológi
cas, um reconhecimento — a priori favorável 
— da aptidão destas PME participarem em 
programas de IDT nacionais ou comunitários. 

— Apoiar o desenvolvimento do emprego 
nas PME do sector dos serviços 

Estudos recentes relativos ao desenvolvimen
to das actividades de serviços sublinharam a 
importância da melhoria da produtividade 
neste sector, que longe de criar um problema 
a nível de postos de trabalho constituiria um 
factor decisivo para o crescimento das empre
sas de serviços, bem como para a futura posi
ção concorrencial das economias desenvolvi
das. Assim, mais do que melhorar a produtivi
dade na acepção clássica do termo, trata-se de 
melhorar os resultados das actividades, ou se
ja, de uma conjugação entre desenvolvimento 
quantitativo e melhoria da qualidade. 

Esta melhoria dos resultados depende cm pri
meiro lugar da sensibilização e da mobiliza
ção das empresas de serviços e das suas orga
nizações representativas. A Comunidade, 
através do seu papel de antecipação c de 
acompanhamento das mutações, pode, em 
concertação com os parceiros em causa, 
apoiar a identificação e a divulgação de mode
los para actividades de serviços susceptíveis 
de um desenvolvimento futuro, mas que não 
são criadas por falta de uma apreensão sufi
ciente por parte dos criadores isolados, dos 
mercados e das suas potencialidades ou da 
evolução tecnológica susceptível de alterar o 
exercício da sua actividade e o mercado dos 
serviços. Pode igualmente apoiar o desenvol
vimento do profissionalismo nas actividades 
de serviços necessário à concretização do po
tencial de crescimento e de emprego destes ra
mos de actividade, nomeadamente através da 
identificação, a realizar de preferência no âm
bito do diálogo social, de perfis profissionais c 
da respectiva oferta de uma formação profis
sional, que dê origem a títulos autorizados. 

2.8. Orientações 
para um programa integrado 
a favor das PME 

Devc-se, a fim de reforçar no âmbito de parce
rias alargadas a eficácia, a coerência c a divul
gação das acções a favor das PME, proceder 
a uma análise das propostas concretas suscep
tíveis de conduzir à realização de um progra
ma integrado, através de uma iniciativa comu
nitária para as PME. 
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Este programa integrado deverá prioritaria
mente dar resposta a três objectivos, de entre 
o conjunto das medidas apresentadas supra, a 
que correspondem acções que não poderão 
ser executadas sem um financiamento apro
priado, ou cuja dimensão seria limitada pela 
capacidade dos Estados-Membros ou dos in
termediários em causa financiarem integral
mente a sua generalização: 

1. a melhoria do acesso ao financiamento e 
ao crédito; 

2. o apoio à cooperação entre empresas; 

3. o apoio à melhoria da qualidade da gestão. 

Um programa deste tipo deverá afirmar o 
princípio da parceria Comunidade/Esta-
dos-Membros na perspectiva do co-financia-
mento dos projectos intracomunitários, ser 
flexível no que diz respeito às prioridades geo
gráficas e assegurar-se de uma cooperação ac
tiva dos intermediários das PME. 
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Capítulo 3 

Redes transeuropeias 

3.1. O desafio 

Os factos falam por si: os engarrafamentos 
não só nos enervam a todos, como custam ca
ro à produtividade europeia com pontos de es
trangulamento e elos ausentes no tecido das 
infra-estruturas. deficiências de interoperabi
lidade entre modos e sistemas, inúmeros cir
cuitos de telecomunicações fechados e disper
sos. As redes são as artérias alimentadoras do 
grande mercado. O seu mau funcionamento 
prejudica a competitividade e traduz-se em 
oportunidades de criação de novos mercados 
desperdiçadas e. consequentemente, numa 
criação de emprego inferior ao nosso po
tencial. 

O estabelecimento de redes do maior rendi
mento possível, em toda a Comunidade e para 
além das suas fronteiras, constitui uma tarefa 
primordial que exige um esforço comum, in
tenso e duradouro de todos os níveis dos pode
res públicos, bem como dos operadores priva
dos. O potencial de criação de emprego é im
portante quer directamente e a curto prazo, 
através da execução dos projectos de enverga
dura propostos, quer pelo impacto positivo e 
duradouro nas condições de produção na 
Europa. 

A análise da Comissão revela que o total dos 
investimentos directos a mobilizar até 1999 
poderá atingir 400 mil milhões de ecus, dos 
quais 220 mil milhões corresponderiam ao 
sector dos transportes, 150 mil milhões às tele
comunicações e 13 milhões ao transporte da 
energia. Por conseguinte, os investimentos a 
realizar são substanciais. Contudo, o desafio é 
ainda maior em termos de criação de empre
go, coesão económica e ordenamento do ter
ritório. 

A mensagem não passou despercebida. As li
nhas gerais já se encontram no novo títu
lo XII do Tratado da União Europeia. O ob
jectivo do desenvolvimento das redes transeu
ropeias é permitir que os cidadãos, os operado
res económicos, bem como as colectividades 
regionais e locais retirem o máximo benefício 

das vantagens resultantes elo espaço sem fron
teiras internas, ligando simultânea e eficaz
mente as regiões periféricas ao centro. O im
pulso político foi dado no Conselho Europeu 
de Copenhaga que não só convidou a Comis
são e o Conselho a acelerarem a adopção ele 
planos directores nos domínios dos transpor
tes, da energia e das telecomunicações c a 
apreciação das propostas da Comissão sobre 
redes telemáticas, como prolongou o prazo do 
«mecanismo de empréstimo» estabelecido em 
Edimburgo, aumentando a sua dotação e per
mitindo, em alguns casos, financiamentos co
munitários até 90%. Além disso, destacou o 
papel da Declaração de Interesse Comunitá
rio em relação às intervenções dos instrumen
tos financeiros da Comunidade. Em 29 de Ou
tubro, o Conselho Europeu de Bruxelas alar
gou o âmbito do «mecanismo de empréstimo» 
ao equipamento de transporte. 

Entretanto foram já adoptados quatro planos 
directores para os transportes e um para a tele
mática. Para alguns planos, estão previstos de
bates no Conselho e a Comissão propõe-se 
apresentar rapidamente os outros projectos ele 
planos. Contudo, continuam a existir grandes 
obstáculos que impedem a concretização dos 
objectivos do artigo 129."-B do Tratado no 
âmbito de um sistema ele mercados abertos e 
concorrenciais. 

Neste sentido, revela-se necessário um segun
do impulso. As redes podem — e perante o 
contexto económico, devem — dar novo fôle
go. A análise da Comissão revela que a instala
ção ou concretização das redes no seu conjun
to avança muito lentamente. As razões são 
múltiplas e dependem, em larga medida, das 
características específicas de cada tipo de rede. 

3.2. Opinião dos Estados-Membros 

Normalmente, os Estados-Membros conside
ram essencial a existência de infra-estruturas 
eficientes e a baixo custo para promover a 
competitividade; a criação de redes transeuro
peias deverá permitir retirar melhor partido 
do mercado interno. Segundo vários Estados-
Membros, a eficiência das infra-estruturas 

depende da sua interoperabilidade a nível co
munitário e de uma maior abertura à con-
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correncia, nomeadamente nos sectores da 
energia e das telecomunicações. No sector dos 
transportes, vários Estados-Membros referem 
que se deve dar prioridade às áreas congestio
nadas e ao trânsito, à ligação das zonas perifé
ricas, aos sistemas de gestão do tráfego, à com
binação dos modos de transporte e às ligações 
ferroviárias de alta velocidade. 

No que diz respeito à promoção das redes, al
guns Estados-Membros insistem na procura 
de soluções orientadas para o mercado e no 
incentivo da participação e do financiamento 
do sector privado, bem como numa utilização 
rápida e optimizada dos recursos, dentro dos 
limites orçamentais actuais e no respeito pelo 
princípio da subsidiariedade. 

Alguns Estados-Membros consideram útil 
que a concepção das redes transeuropeias te
nha em conta a ligação com os países da Euro
pa Central e Oriental. 

3.3. Os quatro pontos-chave 

Em termos gerais, existem quatro elementos-
-chave que se destacam da análise e consti
tuem uma condição prévia às propostas ela
boradas: 

— o estado das finanças da Comunidade e 
dos Estados-membros não deixa pratica
mente qualquer margem para um aumen
to do financiamento público para além do 
que já está previsto. As propostas da Co
missão têm em conta esse factor e não im
plicam novos financiamentos públicos; 

— os grandes investimentos necessários em 
alguns domínios, nomeadamente nas in
fra-estruturas de transporte, carecerão de 
novas formas de parceria entre financia
mentos públicos e privados, apoiadas por 
uma engenharia financeira que contemple 
a globalidade das várias fontes e formas de 
financiamento; 

— a ausência de mercados abertos e concor
renciais entrava a optimização das redes 
existentes, a vários níveis, assim como a 
sua finalização no interesse dos consumi
dores e operadores; 

— a morosidade inerente aos procedimentos 
de preparação, planificação, autorização e 
avaliação constitui um grande obstáculo à 
realização de projectos importantes. 

As contribuições dos governos dos Estados-
-Membros reflectem, tal como foi referido, o 
fundamental destes pontos-chave. Todas as 
contribuições na matéria sublinham a impor
tância das redes para o bom funcionamento 
do mercado único, a ligação das zonas perifé
ricas e a coesão económica em toda a Comu
nidade. Os Estados-Membros insistem, de mo
do geral, na necessidade de uma contribuição 
mais ampla do sector privado e de uma melhor 
engenharia financeira e de promover a melhor 
utilização possível das redes, tendo em vista a 
sua interconexão e interoperabilidade. Vários 
Estados-Membros assinalaram a necessidade 
de criar ou reforçar as condições dos mercados 
e de respeitar as perspectivas financeiras a ní
vel comunitário e o princípio da subsidia
riedade. 

Tendo em conta estes elementos, o objectivo 
das propostas da Comissão deve ser atrair o in
vestimento privado nas redes, contribuindo 
para a criação de condições que o incentivem 
e lhe sejam favoráveis; por exemplo, ultrapas
sando os obstáculos que ainda se mantêm, co
mo a morosidade dos vários procedimentos, e 
complementando a intervenção privada com 
um financiamento público sempre que neces
sário. O estímulo à participação do sector pri
vado influirá directamente no crescimento, 
competitividade e emprego na Comunidade, 
permitindo o avanço ele projectos que, de ou
tro modo, não seriam concretizados, apesar de 
oportunos, ou seriam indevidamente atrasa
dos. Nesta óptica, a Comissão propõe uma 
abordagem pragmática assente em projectos 
integrados. 

Os três tipos de redes previstas têm caracterís
ticas diferentes e apresentam problemas que 
exigem uma resposta adequada às suas condi
ções de funcionamento. Estas respostas serão 
analisadas mais à frente. Todavia, apresentam 
pontos comuns que permitem uma actuação 
comum baseada no pragmatismo. Partindo de 
um vasto consenso dos meios políticos e eco
nómicos sobre a necessidade de instalação das 
redes, importa criar as condições para uma 
verdadeira parceria entre todos os agentes en
volvidos: as autoridades públicas aos vários ní
veis adequados, segundo o princípio da subsi
diariedade, os operadores de redes, os utiliza
dores, os prestadores de serviços, os financei
ros e os industriais. A profusão dos agentes 
constitui por si só um desafio a ter em conta 
uma vez que é necessário instruí-los a pôr em 
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comum o que os aproxima e a superar o que 
os pode dividir. 

A cada tipo de rede corresponde uma parceria 
cujos elementos podem variar em função dos 
problemas a resolver e dos objectivos a atingir. 
Deste modo, para solucionar os problemas de 
financiamento das infra-estruturas de trans
porte, há que insistir numa parceria que dê 
um papel central aos agentes aptos a mobili
zar o investimento privado. Em contraparti
da, no tocante às telecomunicações, trata-se 
de formar uma parceria com os utilizadores 
das redes a fim de criar as condições de desen
volvimento do mercado susceptíveis de res
ponder às suas expectativas. Quanto à ener
gia, a parceria deve reunir os agentes capazes 
de optimizar a eficiência da rede, sem que tal 
reduza o nível de concorrência indispensável 
no sector. 

Esta parceria constitui apenas uma metodolo
gia cujo valor acrescentado reside na sua apli
cação à escala comunitária ou para além dela, 
sempre que o prolongamento das redes estiver 
em causa. Há que aplicá-la com ponderação, 
não sendo a dificuldade menor a obtenção de 
um consenso sobre as soluções a adoptar. To
davia, se de um modo geral todos concordam 
com o acima exposto, deveria ser manifestada 
a vontade de procurar em conjunto as solu
ções cuja execução exige medidas a todos os 
níveis de decisão: comunitário, nacional, re
gional, poderes públicos, agentes económicos, 
etc. Um sinal claro, a nível político, permitirá 
concretizar essa parceria com vista a abordar 
o mais pragmaticamente possível os proble
mas identificados. 

As funções respectivas são complementares e, 
no que se refere aos poderes públicos, bem de
finidas nos vários actos legislativos e adminis
trativos em vigor nos Estados-Membros. A ní
vel comunitário, o novo título XII do Tratado 
define as responsabilidades e as suas limita
ções no âmbito da subsidiariedade. A coorde
nação entre Estados-Membros é uma dessas 
responsabilidades, existindo vários elementos 
e instrumentos de apoio a nível comunitário 
importantes e eficientes. 

Importa tomar a iniciativa de reunir todos os 
níveis de responsabilidade envolvidos, assim 
como as competências necessárias e, em con
junto, proceder à sua distribuição relativa
mente às acções previstas. Para este efeito, a 
Comissão propõe-se actuar como catalisador. 

Será indispensável um papel comunitário acti 
vo que contribua para o desbloqueio elo invés 
timento privado no novo contexto aberto e 
concorrencial oferecido pelo mercado único 
Ainda que tenha de se decidir caso a caso o fi 
nanciamento e execução dos projectos especí 
fieos, é igualmente importante melhorar a; 
condições de mercado cm geral, através de un 
enquadramento propício que incentive a par 
ticipação de investidores institucionais e pri 
vados. Para o efeito devem ser considerado; 
vários elementos susceptíveis de promover a; 
condições dos mercados financeiros, tais co 
mo uma abordagem inovadora em matéria de 
garantias e de segurança no âmbito do Funde 
Europeu de Investimento ou as bonificações 
de juros para os empréstimos comunitários 
eventuais incentivos fiscais com vista a atraii 
capitais a longo prazo ou, ainda, possibilida 
des de financiamento directo. A Comissão 
apresentará propostas nesta matéria. 

Igualmente a nível comunitário, a revaloriza 
ção da Declaração de Interesse Europeu me 
recerá especial atenção. De facto, para que es 
ta declaração seja clara e produza os eleitos 
desejados na disponibilidade de capitais priva 
dos, os projectos assim consagrados deverãc 
beneficiar de um acesso facilitado aos instru 
mentos financeiros comunitários e de um ca 
lendário rigoroso para o cumprimento dos 
procedimentos administrativos. 

3.4. As infra-estruturas 
de transporte: um problema 
de financiamento 

Existem problemas de financiamento que se 
fazem sentir nas infra-estruturas de transpor
te, domínio especialmente importante para c 
emprego no sector da construção. 

Até 1999, só para as redes transeuropeias de 
transporte, serão necessários 220 mil milhões 
de ecus, ou seja, 30 a 35 mil milhões anuais. 
A Comunidade estaria em condições de mobi
lizar 90 mil milhões, incluindo a participação 
dos Estados-Membros. Porém, na actual si
tuação financeira dos Estados-Membros não 
é viável que o saldo possa ser financiado por 
via orçamental. Além disso, a necessidade de 
redes eficientes não se limita às fronteiras ex
ternas da Comunidade, sendo indispensável a 
sua extensão, nomeadamente, ao Espaço Eco
nómico Europeu e para Este. A dimensão do 
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défice é igualmente um factor considerável e 
preocupante. Não obstante um nível de pou
pança elevado, revelase difícil mobili/τ in
vestimentos do sector privado neste do.nínio. 
As razões são sobretudo de dois tipos: em pri
meiro lugar, os riscos inerentes ao projecto re
freiam o entusiasmo dos investidores privados 
(exequibilidade, viabilidade técnica, autoriza
ções, prazos e concorrência de outros modos 
de transporte). Importa, pois, clarificar certos 
elementos, avaliálos e retirar as devidas con
clusões. Há, por outro lado, alguma incerteza 
sobre o rendimento e, consequentemente, a 
rentabilidade do investimento. A mesma res
posta deve ser encontrada para este segundo 
obstáculo, intimamente ligado ao primeiro. 

O objectivo é claro. A fim de lançar o processo 
de reflexão e preparação da parceria supracita
da imediata e eficazmente, é fundamental es
tabelecer rapidamente uma primeira lista de 
projectos que reúnam, simultaneamente, o in
teresse comunitário e um potencial de mobili
zação dos agentes económicos privados. Para 
o efeito, a Comissão propõe os seguintes crité
rios de selecção: 

— o interesse comunitário dos projectos, que 
devem figurar nos planos das redes trans
europeias apresentados ou a apresentar 
proximamente, é evidente no que se refere 
às novas ligações transfronteiras de carác
ter estratégico (por exemplo ligações trans
alpinas e dos Pirenéus, as ligações maríti
mas, ligações com o Leste), aos projectos 
que asseguram a interconexão das redes 
nacionais, a sua interoperabilidade e o 
acesso às redes, incluindo as passagens de 
um modo a outro e aos projectos que têm 
em conta necessidades específicas dos paí
ses situados na periferia da Comunidade; 

— o potencial de financiamento para estes 
projectos deve permitir o concurso do in
vestimento privado cuja importância de
penderá de uma avaliação dos riscos apre
sentados por cada projecto ou séries de 
projectos numa mesma rede; 

— a prioridade é atribuída aos projectos sus
ceptíveis de serem executados a breve tre
cho e que apresentam, assim, um grau sufi
ciente de preparação e de viabilidade; 

— para além da mera viabilidade económica 
enquanto tal, a importância económica do 

projecto em termos de criação de emprego 
e de impacto industrial é indispensável 
neste contexto. O aumento da competitivi
dade dos produtos e serviços que incorpo
ram tecnologias avançadas exige uma 
atenção especial; 

— apenas são elegíveis os projectos que res
peitem o ambiente. 

Nesta base, a Comissão estabeleceu uma lista 
indicativa (ver anexo) de 26 grandes projectos 
que representam um investimento global de 
cerca de 80 mil milhões de ecus e a partir da 
qual lançará brevemente o debate com as au
toridades e meios económicos envolvidos. 

Para cada projecto seleccionado, realizar
seão sessões de avaliação com todos os agen
tes envolvidos, de acordo com o princípio da 
parceria supradefinido. A avaliação incidirá 
nomeadamente nos riscos inerentes ao projec
to e nas possibilidades de os cobrir em condi
ções aceitáveis. Tratase também de identifi
car as fontes de financiamento público passí
veis de serem mobilizadas e a natureza dos ins
trumentos que poderão intervir, avaliar os 
rendimentos que proporcionará o tráfego pre
visto, o prazo eventual da concessão, a fórmu
la jurídica mais adequada para associar os 
parceiros interessados, a gestão do projecto, os 
obstáculos administrativos e o impacto no 
ambiente. Finalmente, esta avaliação deverá 
conduzir à elaboração de um plano de acção 
para cada projecto numa forma que lhe confi
ra o relevo politico necessário para acelerar a 
sua realização e levar a efeito o finan
ciamento. 

3.5. A infra-estrutura de transporte 
de energia: para uma melhor 
utilização das capacidades 

Neste domínio deve partirse do seguinte fac
to: a fiabilidade e a eficiência dos abasteci
mentos de energia constituem um factor im
portante para a competitividade da indústria 
e para o orçamento do consumidor. Esta situa
ção é explicada por vários factores, mas entre 
as causas avulta a insuficiente utilização das 
redes existentes e os entraves à sua extensão, 
nomeadamente nas zonas centrais da Comu
nidade, problema estreitamente ligado à situa
ção de mercado do gás e de electricidade. 
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Ao contrário do que sucede no sector do trans
porte de mercadorias de passageiros, o planea
mento das redes transeuropeias de transporte 
de energia não é. essencialmente, uma ques
tão de financiamento. Os investimentos nas 
redes energéticas são normalmente mais ren
táveis e não necessitam do mesmo apoio fi
nanceiro dos poderes públicos. A intervenção 
dos poderes públicos só é indispensável para 
determinados projectos em determinadas re
giões periféricas da Comunidade. Para estes 
projectos, os fundos regionais e estruturais da 
Comunidade e o BEI oferecem um quadro 
adequado e as condições de mercado não 
põem problemas especiais. 

O problema reside sobretudo no facto de os in
vestimentos do sector privado terem tendência 
a ser entravados por questões administrativas 
que são sobretudo consequência de direitos 
exclusivos de importação e de exportação, mo
nopólios de transporte ou possibilidades limi
tadas de construir e de explorar gasodutos ou 
linhas fechadas de transporte. 

É fundamental suprimir essas limitações para 
o relançamento dos investimentos e o planea
mento das redes. Além disso a abertura dos 
mercados e a desregulamentação traduzem-se 
por uma maior concorrência e, consequente
mente, por uma melhor eficiência energética. 
Deste modo, a competitividade da indústria 
europeia será globalmente reforçada. 

Além disso, o desenvolvimento das redes de 
energia contribui para a protecção do ambien
te, favorecendo a utilização dos combustíveis 
primários cujas emissões de dióxido de carbo
no são menores, assim como o aprofunda
mento da cooperação com os países terceiros 
da Europa e da bacia mediterrânica, princi
pais fornecedores nesta área. A aceleração do 
desenvolvimento e de uma melhor utilização 
das redes é importante. No sector do gás já se 
verifica um aumento do consumo e das im
portações; no que respeita à electricidade, a 
interconexão e a melhoria da gestão dos siste
mas eléctricos à escala do continente europeu 
continua abaixo do nível considerado indis
pensável ao bom funcionamento do mercado 
único. 

No domínio das redes de energia, a morosida
de e a complexidade dos procedimentos admi
nistrativos constituem igualmente um obstá
culo. Tal como para as outras redes de trans

portes, dever-se-á apreciar a possibilidade ele 
dar maior peso à Declaração de Interesse 
Europeu. 

Com base em estimativas feitas a partir dos 
projectos em curso previstos pela indústria, o 
montante total dos investimentos para as re
des transeuropeias de electricidade e de gás 
natural poderá atingir 13 mil milhões de ecus 
até ao final da década. 

Até à data, as acções da Comunidade a favor 
das redes de transporte de energia foram so
bretudo de natureza financeira. Além disso, o 
Conselho Europeu convidou o BEI a reforçar 
a sua participação a este nível. Assim, já foi 
decidida uma primeira série de empréstimos 
no âmbito do novo instrumento. A Comissão 
propõe-se conceder um apoio financeiro espe
cífico aos estudos de viabilidade, com vista a 
incentivar a realização dos estudos técnicos, 
económicos e ambientais necessários à defini
ção dos projectos e a mobilizar os fundos, ins
trumentos e programas financeiros comunitá
rios por forma a contribuir para o financia
mento dos projectos de infra-estruturas de 
transporte e de energia cuja realização depen
de desse apoio. 

Todavia, em termos gerais, a Comunidade ele
ve eliminar os obstáculos à rápida execução 
dessas redes. Considerando esses obstáculos, 
a Comissão solicita o apoio do Conselho Eu
ropeu no sentido de convidar o Conselho e o 
Parlamento Europeu a concluírem rapida
mente os seus trabalhos sobre a realização do 
mercado interno da energia. Por seu turno, a 
Comissão reexaminará a proposta, especial
mente controversa, do acesso de terceiros às 
redes, uma vez que a mesma prevê uma forte 
limitação do direito de propriedade das empre
sas privadas e constitui, assim, um entrave aos 
investimentos, tendo em conta a importância 
da supressão dos monopólios nacionais de im
portação e de exportação, de instalação de li
nhas e de venda. 

3.6. Redes de telecomunicações: 
criação de novos mercados 

O estabelecimento de redes transeuropeias de 
telecomunicações condiciona a criação do 
«Espaço Comum da Informação» que se re
veste de especial importância para a realiza
ção do grande mercado. 
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Os desafios sociais e económicos são conside
ráveis. Os serviços de telecomunicações repre
sentam actualmente um mercado anual de 
285 mil milhões de ecus a nível mundial e de 
84 mil milhões de ecus a nível comunitário. 
No sector de equipamentos, trata-se de um 
mercado de 82 mil milhões de ecus a nível 
mundial e de 26 mil milhões de ecus a nível co
munitário. A taxa de crescimento anual pre
vista até ao ano 2000 é de 8% para o mercado 
dos serviços e de 4% para o dos equipamen
tos. Prevê-se que este sector venha a represen
tar por si só 6% do PNB no final do século, 
sem contar com os efeitos indirectos da insta
lação e utilização de redes no conjunto da 
economia. 

Num futuro próximo, graças às técnicas de di
gitalização e de tratamento electrónico da in
formação, as redes de telecomunicações pode
rão transportar e processar instantaneamente 
a voz, o texto e a imagem, entre qualquer pon
to, quer se trate de domicílios, escritórios ou 
empresas. Consequentemente, estas redes 
constituirão o sistema nervoso da economia e, 
em termos mais gerais, da sociedade de 
amanhã. 

Graças a estas novas redes, será possível trans
mitir uma multiplicidade de textos (mensa
gens comerciais, jornais, correio, cursos de 
formação, catálogos, informações técnicas, 
etc.), imagens (filmes, imagens médicas, gráfi
cos, etc.) e mensagens sonoras (voz, música, 
etc.), armazenados e combinados em bases de 
dados, para assegurar uma multiplicidade de 
funções nas mais diversas aplicações (activi
dades de recreio, ensino, cuidados médicos, tu
rismo, actividades transformadoras, etc.). 

Se bem que as redes e serviços de telefonia vo
cal já sejam internacionais, o mesmo não se 
verifica com as outras redes e serviços relati
vos à informação sob a forma de texto, dados 
e imagens. Essas redes apenas se desenvolvem 
actualmente a nível nacional. 

A fim de permitir a criação de um verdadeiro 
espaço comum da informação, as redes digi
tais nacionais deverão, à semelhança da rede 
telefónica, ser interconectadas e geridas coe
rentemente a fim de constituir redes transeu
ropeias que assegurem o acesso a múltiplos 
serviços interactivos. Assim, estas novas redes 
de telecomunicações, que utilizam elas pró
prias vectores variados (cabos, radiotransmis-

são terrestre e satélites) terão repercussões po
sitivas no conjunto das actividades económi
cas e transformarão o modo de vida do cida
dão europeu. 

Esta passagem para as redes e serviços trans
europeus interactivos é actualmente afectada 
pela fragmentação dos mercados, por uma in
terconexão e interoperabilidade insuficientes 
e pela ausência de mecanismos que garantam 
uma gestão coerente. Todavia, não obstante a 
existência dessas deficiências, a problemática 
das redes e serviços de telecomunicações é 
muito diferente da que caracteriza as outras 
redes transeuropeias, sobretudo porque a ofer
ta de serviços é insuficiente e, quando existe, 
muito dispendiosa, de tal forma que a procura 
continua igualmente insuficiente, uma vez 
que, neste caso, a oferta determina a procura. 
Consequentemente, esta última não se con
cretiza, o que desincentiva a criação de uma 
oferta rentável, criando-se assim um círculo 
vicioso. A situação económica geral acentua 
esta tendência e o sector privado não assumirá 
a iniciativa de investir neste domínio dos ser
viços, aliás liberalizados, excepto em condi
ções que limitem os riscos a um nível 
aceitável. 

Para romper com este círculo vicioso e incenti
var a criação de novos mercados, a Comissão 
propõe-se definir projectos estratégicos trans
europeus, no âmbito de uma parceria com os 
vários agentes envolvidos. Trata-se de identifi
car os novos mercados potenciais, abordar os 
obstáculos que entravam o seu desenvolvi
mento, quer sejam financeiros, regulamenta
res ou de normalização, e de definir as caracte
rísticas específicas e funcionais dos serviços a 
desenvolver, bem como a tipologia dos forne
cedores potenciais. À semelhança do que su
cede com as redes de transportes, a participa
ção financeira dos poderes públicos nacionais 
e comunitários apenas ocorrerá de forma mar
ginal e catalítica. 

Deste modo, e tendo em conta as condições de 
concorrência no mercado mundial, a acção da 
Comunidade consistirá em eliminar os obstá
culos de carácter geral (problemas de proprie
dade industrial, de segurança, de formação, de 
protecção da vida privada, etc.), em apoiar a 
realização de projectos mediante uma acção 
de investigação e de desenvolvimento ou em 
contribuir para a realização de estudos de via
bilidade e para a concessão, pelas vias mais 
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adequadas, de garantias de empréstimo e de 
bonificações de juros. 

Os projectos estratégicos real iza r-se-ão em ca
da um dos três «níveis» interdependentes que 
constituem as redes de telecomunicações: as 
redes de suporte à transmissão da informação, 
os serviços genéricos e as aplicações tele
máticas. 

No que se refere às redes de suporte da trans
missão da informação (voz, dados, imagens), 
o objectivo consiste na consolidação da rede 
digital com integração de serviços e na criação 
da rede de comunicações de débito elevado, 
com recurso a técnicas avançadas de transmis
são e de comutação (Asynchronous Transfer 
Mode: ATM) que permitirão a penetração dos 
serviços digitais multimédia. 

Quanto aos serviços genéricos (de carácter 
universal), que constituem a plataforma co
mum a todas as aplicações telemáticas, serão 
considerados três domínios: 

— o acesso aos serviços de informação. Todos 
os utilizadores devem dispor de um acesso 
fácil às bases de dados que contêm infor
mações de vária ordem, disponíveis nas 
mediatecas, laboratórios ou adminis
trações; 

— o correio electrónico, que permitirá a 
transmissão electrónica de documentos ra
pidamente e aos melhores custos. Para 
além das grandes empresas e das adminis
trações, o mercado mais interessado é o 
das PME; 

— os serviços vídeo digitais e interactivos, 
abrangendo o conjunto da Comunidade. 
É fundamental incentivar a sua criação, 
uma vez que a sua disponibilidade geral irá 
revolucionar os hábitos de trabalho, de la
zer e de formação. Estes serviços permiti
rão o acesso a uma vasta gama de serviços 
à escolha («pay-per-view» e «Video on de
mand»), criando uma nova procura e con
sequentemente emprego. 

A disponibilidade generalizada desses servi
ços na Comunidade favorecerá o desenvolvi
mento do «teletrabalho» que permitirá opti
mizar a localização das actividades e o acesso 
ao emprego disponível. 

As aplicações telemáticas constituem o tercei
ro nível, que opera a adaptação do serviço às 
necessidades dos grupos ele utilizadores. A ad
ministração pública à escala do mercado úni
co reveste-se de especial importância nesse 
sentido, tal comojá foi sublinhado no capítulo 
2 B. O intercâmbio de dados e a introdução 
coordenada e acelerada de uma rede de cor
reio electrónico entre as administrações impli
cadas na gestão do mercado único deverão, 
ainda, permitir às empresas e aos cidadãos um 
acesso fácil às informações administrativas de 
que precisam. Este objectivo é prosseguido no 
âmbito do projecto comunitário «TN AIDA». 

Um outro dominio de interesse público signi
ficativo consiste na formação à distância, que 
pode contribuir para a melhoria contínua das 
qualificações sem necessidade de infra-estru
turas dispendiosas. O mesmo se passa com a 
telemática médica, que deverá garantir o aces
so à distância dos médicos aos centros especia
lizados de alto nível, a criação de auxiliares de 
diagnóstico e de terapêutica e contribuir para 
o intercâmbio de resultados de investigação 
na luta contra doenças graves, como o cancro, 
a sida, etc. Finalmente, a telemática aplicada 
aos transportes (rodoviários, marítimos e aé
reos) torna-se actualmente um elemento im
portante das infra-estruturas neste domínio. 

Calculase em 150 mil milhões de ecus, a par
tir de 1994 e durante um período de 6 a 10 
anos, o montante dos financiamentos a apli
car pelos investidores públicos e privados na 
execução desses projectos estratégicos nos do
mínios actualmente identificados como propí
cios à criação de novos mercados de serviços. 

Os projectos prioritários a realizar até 1999 
mobilizariam um investimento de 67 mil mi
lhões de ecus. 
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Lista indicativa dos projectos 

o 
O J 

Tipo de projecto 

1. Eixo do Brenner: ligações ferroviárias através dos Alpes 

2. Paris — Bruxelas — Colónia — Amesterdão — Londres (PBKAL); 

comboio de alta velocidade: Bélgica 

3. Paris — Bruxelas — Colónia — Amesterdão — Londres (PBKAL); 

comboio de alta velocidade: Países Baixos 

4. Paris — Bruxelas — Colónia — Amesterdão — Londres (PBKAL): 

comboio de alta velocidade: Londres/acesso túnel 

5. Madrid — Barcelona — Perpignan; comboio de alta velocidade 

6. Travessia do Fehmarn; ligação permanente entre a Dinamarca e a 

Alemanha; estimativa dos custos da construção da ponte e do 

túnel; decisão a tomar sobre uma nova construção ou 

melhoramento da ligação ferroviária (estimativas preliminares: 

2 a 4 mil milhões de ecus) 

7. TGV Este; comboio de alta velocidade ParisEstrasburgo 

8. TGV Este; comboio de alta velocidade Karlsruhe — Francoforte — 

Berlim 

9. Roterdão — Linha de Betuwe — (Colónia — Frankcoforte — 

Karlsruhe — SuiçaItália), linha ferroviária (custo estimado para 

o corredor até à fronteira germanosuíça: 9,6 mil milhões de ecus) 

10. Lyon — Turim; comboio de alta velocidade/transporte combinado 

11. Circunvalações urbanas para projectos de corredores de transporte 

combinado e projectos seleccionados de transporte combinado 

12. Nuremberga — fronteira germanocheca — Praga: autoestrada 

Estados

Membros 

interessados 

I/(Ö)/D 

B 

Ν 

UK 

E/F 

DK/D 

F 

D 

NL [(D/(CH)/I1 

F/I 

D/F/I/E 

D (Cz) 

Custo total 

indicativo 

(MECU) 

10 000 

2 500 

2 100 

3 900 

6 800 

4 500 

4 000 

8 500 

3 100 

6 200 

2 300 

1 000 

Situação 

Estudos em curso 

Estudos de viabilidade 

praticamente terminados 

Estudos de viabilidade 

praticamente terminados 

Estudos de viabilidade 

praticamente terminados 

Estudos em curso 

Estudos em curso 

Estudos praticamente 

terminados (F) 

Parcialmente pronto a arrancar 

Estudos praticamente terminados 

Estudos em curso 

Pronto a arrancar 

Parte alemã pronto a arrancar: 

parte checa: estudos terminados 



o 
-t- Tipo de projecto 

13. Berlim — Varsóvia-fronteira polaca-bielorussa — (Moscovo); 
auto-estrada (nova construção) 

14. Patras — Atenas — Tessalónica — fronteira greco-búlgara; 
auto-estrada 

15. Lisboa — Valladolid (fronteira franco-espanhola); auto-estrada 

16. (Dublin) — Holyhead — Birmingham — Cambridge — Felixstowe/ 
Harwich — (Benelux); corredor rodoviário (por sectores) 

17. Bari — Brindisi — Otranto; auto-estrada 

18. Sistema de gestão do tráfego rodoviário 

19. Novo aeroporto de Atenas (Spata) 

20. Sistema de Gestão do Tráfego Aéreo para a Europa (CNS/ATM); 
inclui também o sistema de satélite INMARSAT — III (cargas 
úteis de navegação) 

21. Canal Reno-Ródano 

22. Canal Sena Norte 

23. Ligações entre o Elba e o Oder: vias navegáveis 

24. Melhoramento da navegação no Danúbio; secção entre Straubing 
e Vilshofen: vias navegáveis 

25. Sistema de gestão da navegação para as águas comunitárias 

26. Sistema de posicionamento multimodal via satélite 

Estados-
-Membros 

interessados 

D/(PL) 

GR 

P/E 

UK(IRL) 

I 

CE 

GR 

CE 

F 

F 

D 

D 

CE 

D/F + «Agência 
Espacial Europeia» 

Custo total 
indicativo 
(MECU) 

3 200 

1500 

2 000 

1000 

1 000 

1000 

2 000 

8 000 

2 500 

1 500 

600 

700 

1000 

1000 

Situação 

Estudos em curso 

Trabalhos em curso 

Trabalhos em curso (P) 

Trabalhos parcialmente em curso 

Estudos em curso 

Tecnologia disponível: programa a 
conceber; certos centros já instalados 

Estudos em curso; consórcio de 
construção seleccionado: contrato 
não assinado 

Definição do sistema; projectos 
prontos a implementar 

Estudos em curso 

Estudos em curso 

Estudos em curso 

Estudos em curso 

Trabalhos em curso em E: 
pedidos de financiamento pelo 
Fundo de Coesão pelos EM 

Estudos em curso 



Redes transeuropeias de telecomunicações: 
propostas 

Auto-estrada 
da informação: 

Domínio 

Redes avançadas 
interligadas 

Serviços electrónicos 
gerais 

Aplicações telemáticas 

Âmbito de acção dos projectos estratégicos 

Criação de redes de comunicações de grande débito 

Consolidação da rede digital com integração de serviços 

Acesso electrónico à informação 

Correio electrónico 

Imagem electrónica: serviços vídeo interactivos 

Teletrabalho 

Teleadministraçâo 

Teleformação 

Telemedicina 

Total 

Investimento necessário 

Período 1994-1999 
(em mil milhões de ecus) 

20 

15 

1 

1 

10 

3 

7 

3 

7 

67 
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REDES DE ELECTRICIDADE REDES DE GAS 

a) Ligação das redes de electricidade isoladas 

ai 

a2 

a3 

a4 

a5 

a6 

hl 

hl 

b2 

b3 

b4 

b5 

b6 

Irlanda do NorteEscócia 

IrlandaReino Unido 

Alemanha: ligação para os Länder orientais 

GréciaItália 

Grécia: ligação da ¡lha de Creta 

Espanha: ligação das ilhas Baleares 

Reforço das interligações elétricas entre os Estados

Membros 

AlemanhaDinamarca 

AlemanhaPaises Baixos 

AlemanhaBélgica 

FrançaBélgica 

FrançaAlemanha 

FrançaItália 

d 

e2 

e3 

L4 

e5 

e6 

0 

ri 

a 
f3 

14 

Í5 

f6 

e) Introdução do gás natural em novas regiões 

Irlanda do Norte 

Alemanha: Länder orientais 

Córsega e Sardenha 

Espanha: novas regiões 

Portugal: todo o país 

Grécia: todo o pais, incluindo Creta 

Ligação das redes de gás isoladas ou separadas 

IrlandaIrlanda do Norte 

GrãBrctanhaContincnte 

AlemanhaBélgica: ligação da rede alemã ao sistema 

de gasodutos de Zeebrugge 

Alemanha: ligações com os Länder orientais 

EspanhaFrança 

PortugalEspanha 

b9 

blO 

c) Reforço das redes de electricidade nos EstadosMembros 

em ligação com o reforço das interligações entre os 

EstadosMembros ou com os países terceiros 

cl Reino Unido: País de Gales 

c2 Dinamarca: ligação LesteOeste 

c3 Países Baixos: zona NorteLeste 

c4 França: zona NorteLeste 

c5 Itália: eixo NorteSul e LesteOeste 

c6 Espanha: eixo NorteSul de dorsais ao longo das costas 

do Mediterrâneo 

c7 Portugal: reforços ligados à interligação com a Espanha 

c8 Grécia: eixo LesteOeste 

d) Criação ou reforço de interligação eléctricas com países 

terceiros 

dl AlemanhaSuécia 

d2 AlemanhaPolónia 

d3 AlemanhaNoruega 

d4 AlemanhaAustria 

d5 ItáliaSuíça 

d6 ItaliaAustria 

d7 ItaliaTunisia 

d8 Gréciapaíses balcânicos 

d9 GréciaTurquia 

dlO Reino UnidoNoruega 

dll Países BaixosNoruega 

dl2 FrançaSuiça 

dl 3 EspanhaMarrocos 

gl Reforço das capacidades de recepção/armazenagem de 

GNL e de armazenagem subterrânea 

gl Irlanda: construção de uma estação GNL 

g2 Alemanha: construção de uma estação GNL 

g3 França: extensão de estação GNL 

g4 Itália: extensão e construção de estações GNL 

g5 Espanha: extensão de estações GNL 

g6 Alemanha: criação de depósitos subterrâneos 

g7 França: criação de depósitos subterrâneos 

g8 Espanha: criação de depósitos subterrâneos 

h) Novos gasodutos de alimentação 

hl NoruegaBélgica ou Países Baixos: novo projecto previsto 

h2 NoruegaAlemanha (Emden): projecto Europipe 

h3 NoruegaDinamarcaSuécia: projecto Scanpipe 

h4 ArgéliaMarrocosEspanhaFrança (Toulouse/Fos) 

h5 ArgéliaTunísiaItália: aumento de capacidade 

h6 RússiaUcrâniaCEE: reforço do sistema de gasodutos 

existentes 

h7 RússiaBielorússiaPolóniaCEE 

h8 RússiaPaises escandinavosCEE 

h9 BulgariaGrècia 

Λ/Ä' l'ara eerlos projectos de gasodutos de alimentação aínda nao finali

zados, a alternativa CiNl. ptxlera ser interessante. 
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Capítulo 4 

Investigação 
e desenvolvimento 
tecnológico 

A investigação e o desenvolvimento tecnoló
gico (IDT) podem contribuir para relançar o 
crescimento, reforçar a competitividade e de
senvolver o emprego na Comunidade. Para is
so, há que satisfazer uma série de condições: 
um nível de financiamento suficiente; uma ti
pologia adaptada de actividades de investiga
ção e mecanismos eficazes de transferência 
dos resultados. 

4.1. Opinião dos Estados-Membros 

Tendo em conta a dificuldade em aumentar as 
despesas públicas, os Estados-Membros con
sideram necessário promover o investimento 
em IDT sobretudo no sector privado e aumen
tar a eficiência da sua IDT através da coopera
ção entre as empresas, com as universidades e 
os centros de investigação. 

No que diz respeito à IDT comunitária, enfati-
zar-se-á a coordenação da IDT realizada pela 
Comunidade e os Estados-Membros, a con
centração em dominios-chave, a simplifica
ção dos procedimentos, nomeadamente para 
facilitar o acesso das PME à IDT e, sobretudo, 
a melhoria da difusão e valorização dos resul
tados da IDT, nomeadamente através da pro
moção da normalização. 

Entre as medidas concretas propostas, refira-
-se os incentivos fiscais aos investimentos em 
IDT, a promoção de empresas especializadas 
em novas tecnologias e o lançamento de gran
des projectos de IDT 

a Comunidade investe menos na investigação 
e no desenvolvimento tecnológico. Em 1991, 
as despesas totais (públicas e privadas, civis e 
militares) em IDT foram da ordem dos 104 mil 
milhões de ecus, contra 124 mil milhões nos 
Estados Unidos e 77 mil milhões no Japão, o 
que corresponde em média a 2% do PNB da 
Comunidade, contra 2,8% nos Estados Uni
dos e 3% no Japão ou, em relação à popula
ção, 302 ecus por habitante, contra 493 nos 
Estados Unidos e 627 no Japão. Existem, to
davia, importantes disparidades entre os Esta
dos-Membros. Enquanto a Alemanha, por 
exemplo, consagra 2,6% do seu PIB à investi
gação, Portugal e Grécia apenas consagram 
0,7 %. Esta fraqueza dos investimentos é espe
cialmente acentuada nas empresas que na Eu
ropa apenas financiam 52% do conjunto da 
investigação contra, por exemplo, 78% no 
Japão. 

A Comunidade dispõe igualmente de um nú
mero comparativamente menos elevado de in
vestigadores e de engenheiros: 630 000 (qua
tro por cada 1 000 pessoas activas), contra 
950 000 nos Estados Unidos (oito por cada 
1 000 pessoas activas) e 450 000 no Japão (no
ve por cada 1 000 pessoas activas). 

Estes números não têm valor absoluto e de
vem ser utilizados com prudência. A utiliza
ção dos fundos é mais importante do que o 
montante das despesas; e mais do que o núme
ro absoluto de investigadores, assume maior 
importância o seu nível de formação, adapta
ção às necessidades dos sectores em pleno de
senvolvimento e o grau de valorização do ca
pital que representam. Contudo, globalmente, 
este baixo investimento em termos financei
ros e humanos é preocupante. 

4.2. Balanço da investigação 
na Comunidade 

Segundo a Comissão, o sistema de investiga
ção e o sistema industrial europeus são afecta
dos por um conjunto de deficiências. 

a) Nível dos recursos 

A primeira dessas deficiências situa-se a nível 
financeiro. Em relação aos seus concorrentes, 

b) Coordenação da investigação 

Uma segunda categoria de deficiências con
siste na ausência de coordenação a vários ní
veis das actividades, programas e estratégias 
de investigação e de desenvolvimento tecnoló
gico na Europa. Em primeiro lugar, não existe 
coordenação das políticas nacionais de inves
tigação. O orçamento comunitário para a in
vestigação apenas representa 4% do conjunto 
das despesas de investigação dos doze Esta-
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dos-Membros. Se juntarmos a este orçamento 
os meios afectados às actividade de IDT reali
zadas em cooperação europeia noutros qua
dros institucionais (Eureka. ESA. CERN. 
EMBL. etc.) apenas se obtém um montante 
correspondente a cerca de 10% do total. Não 
obstante a coordenação de facto inerente à 
existência dessas actividades e a necessidade 
de os Estados-Membros as contemplarem na 
definição das suas políticas, estas desenvol-
vem-se em larga medida independentemente 
umas das outras. 

Esta ausência de coordenação observa-se no
meadamente em cada Estado-Membro entre 
as actividades de investigação militar e as acti
vidades de investigação civil, empreendidas 
em quadros institucionais bastante estanques 
entre os quais só agora se começam a esboçar 
algumas ligações. Em vários Estados-Mem
bros, as actividades de carácter militar repre
sentam, no entanto, uma parte importante 
das actividades de investigação (44% no Rei
no Unido, 37% em França e 17% em 
Espanha). 

Como consequência imediata, a um grau va
riável segundo os sectores, mas em média rela
tivamente importante, a ausência de coorde
nação caracteriza igualmente as estratégias 
das empresas em relação às políticas públicas 
de investigação e às actividades das universi
dades e dos centros públicos de investigação 
em cada Estado-Membro e ainda em relação 
às estratégias das outras empresas europeias. 

c) Exploração dos resultados 
da investigação 

A grande deficiência do sistema de investiga
ção europeu consiste, contudo, na sua capaci
dade comparativamente limitada em transfor
mar os avanços científicos e as realizações tec
nológicas em êxitos industriais e comerciais. 
Na maioria dos grandes domínios e discipli
nas, a capacidade da Europa — medida, por 
exemplo, em função do número de publica
ções por investigador e do índice de citações 
das mesmas, situa-se ao melhor nível mun
dial. Em alguns domínios, fortemente ligados 
à acção pública, tais como as telecomunica
ções, os transportes ou o sector aeroespacial, 
as empresas europeias podem, por seu turno, 
reivindicar incontestáveis êxitos tecnológicos. 
As indústrias química e farmacêutica euro

peias ocupam igualmente uma posição de pri
meiro plano nos mercados mundiais. No con
junto dos outros domínios de tecnologia avan
çada, e salvo algumas excepções, as empresas 
europeias não conseguiram, todavia, concreti
zar em termos de produtos e competitividade 
as suas realizações científicas e tecnológicas. 

Este problema tem origem num conjunto de 
factores: ligações ainda insuficientes — ape
sar de uma evolução positiva neste sentido na 
maioria dos Estados-Membros — entre as 
universidades e as empresas; ausência de capi
tal de risco que auxilie as empresas a atraves
sar a fase de desenvolvimento; reticências dos 
operadores financeiros privados em investir 
nas actividades consideradas demasiado arris
cadas ou de rentabilidade incerta; reduzida 
importância atribuída à IDT nas estratégias 
das empresas e ausência (em relação ao Japão, 
por exemplo) de estratégias concertadas entre 
empresas, universidades e poderes públicos; 
ausência de facilidades ou existência de obstá
culos legislativos à criação de empresas pelos 
investigadores, falta de mecanismos de valori
zação dos conhecimentos e das tecnologias re
sultantes da investigação militar; concentra
ção dos objectivos em mercados demasiado re
duzidos e incapacidade de antecipar as neces
sidades e futura procura dos mercados, etc. 

4.3. Soluções 

a) Remédios: novas orientações 
para a investigação 

A fim de relançar a dinâmica tecnologiafcres-
cimentofcmprego, a Comunidade e os seus Es
tados-Membros devem prever medidas a vá
rios níveis que podem dividir-se em dois gran
des grupos. O primeiro abrange as acções des
tinadas essencialmente a restaurar a competi
tividade das empresas europeias e a relançar o 
crescimento. Por um lado, trata-se, através da 
correcção das deficiências tradicionais da in
vestigação e da indústria europeias, de recolo
car as empresas da Comunidade numa posi
ção mais importante na economia mundial. 
Por outro, de alargar o campo geográfico e ter 
em conta as novas necessidades sociais na Co 
munidade e em todo o mundo. 

Através dos seus efeitos na actividade indus
trial da Comunidade, as medidas de relança
mento da competitividade podem exercer in-
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directamente um impacto positivo no empre
go. As medidas coordenadas que tenham em 
conta as novas necessidades sociais deverão 
igualmente traduzir-se na criação de um de
terminado número de empregos. Paralela
mente a estas medidas, uma segunda catego
ria de acções deverá, no entanto, ser prevista 
tendo como objectivo principal a melhoria da 
situação do emprego. 

— Restaurar a competitividade 
e relançar o crescimento 

Com vista a melhorar a competitividade das 
empresas europeias, são necessárias acções 
nos três domínios que correspondem às tradi
cionais deficiências do sistema científico e in
dustrial europeu. Trata-se, prioritariamente, 
de permitir uma melhor exploração dos resul
tados da investigação na Comunidade: cria
ção, a nível nacional e europeu, de mecanis
mos operacionais de transferência de tecnolo
gias dos laboratórios universitários para as 
empresas, das empresas entre si e da investiga
ção militar para a investigação civil. É impor
tante, neste contexto, reforçar substancial
mente as acções de melhoria do enquadra
mento das empresas: informação científica e 
técnica; serviços financeiros; auxílio à protec
ção das inovações; formação em novas tecno
logias, etc. 

des organismos nacionais, deverão ser reforça
das e institucionalizadas. Poderá igualmente 
criarse um fórum de concertação e de inter
câmbio que associe os vários organismos e 
centros europeus de investigação. A fim de in
centivar o desenvolvimento de estratégias 
concertadas, em ligação com as acções da 
Comunidade e em torno delas, poderá insti-
tuir-se uma instância científica e tecnológica 
com base nos actuais comités consultivos da 
Comissão. 

As empresas, em especial as que praticam 
uma investigação intensa, deverão igualmen
te melhorar a coordenação das suas estraté
gias no quadro de projectos comuns. A nível 
comunitário, deverão estabelecer-se quadros 
de cooperação interempresas com base nos ou 
paralelamente aos consórcios existentes. 
Através de uma estreita associação dos poten
ciais utilizadores e fabricantes de novos pro
dutos, fornecedores de componentes e fabri
cantes de produtos acabados, esses quadros 
permitirão retirar o máximo partido dos tra
balhos de investigação das empresas e aplicar 
estratégias coerentes orientadas para uma 
melhor antecipação das necessidades do mer
cado. Esses quadros poderão ser concebidos 
em ligação com a definição e execução de 
grandes projectos que envolvam empresas eu
ropeias concorrentes em torno de objectivos 
tecnológicos bem definidos. 

Neste contexto, deverão ser realçadas as 
PME. Tanto as PME de alta tecnologia, pro
dutoras de bens avançados de equipamento e 
de consumo, como as PME transformadoras 
que utilizam tecnologia avançada represen
tam uma importante fonte potencial de cresci
mento. Nos Estados Unidos, uma parte muito 
importante das tecnologias emergentes foram 
desenvolvidas por empresas de pequena di
mensão que se encontram mais bem prepara
das para antecipar as necessidades do merca
do e reagir rapidamente. 

Para além da coordenação real actualmente 
existente, deverão ser adoptadas medidas no 
sentido de desenvolver uma coordenação 
efectiva das actividades, estratégias e progra
mas de investigação na Europa. Em primeiro 
lugar, uma coordenação entre os organismos 
públicos nacionais de investigação: as estrutu
ras de concertação que se desenvolvem actual
mente, e em que participa a maioria dos gran-

No que respeita ao financiamento global da 
investigação, deverá estar presente o princípio 
de que a parte da investigação no PIB deve au
mentar progressivamente até 3%. Não se tra
ta de aumentar o esforço de investigação nu
ma dada direcção, mas de efectuar um maior 
esforço no desenvolvimento tecnológico (bolt
on research) e na concepção de produtos em 
função do mercado. Tendo em conta as ac
tuais restrições dos orçamentos públicos no 
conjunto dos países europeus, as empresas de
veriam assumir uma parte mais importante 
dessas despesas. O objectivo das empresas de
verá ser a obtenção de um nível de investimen
to comparável ao dos seus concorrentes, atra
vés de um maior financiamento das suas acti
vidades internas de investigação e dos traba
lhos nas universidades. A fim de facilitar esta 
crescente assunção das despesas de investiga
ção pelo sector privado, deverão adoptar-se 
disposições regulamentares e fiscais ade
quadas. 
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Novos mercados geográficos 
e novas necessidades sociais 

Para além da lógica da concorrência e dos 
mercados, um considerável potencial de cres
cimento reside na tomada em consideração de 
um espaço geográfico mais vasto do que o ter
ritório da Tríade e das necessidades sociais 
emergentes. Concorrentes da Comunidade 
em tecnologias básicas e médias e futuramen
te aptos eles próprios a desenvolver tecnolo
gias mais sofisticadas, os novos países indus
trializados do Pacifico oferecem às empresas 
da Comunidade, durante alguns anos, «uma 
janela de oportunidades» a explorar. Existem, 
de facto, importantes mercados potenciais 
nestes países que procuram adquirir tecnolo
gias avançadas de produção, mas que enfren
tam graves problemas ambientais inerentes ao 
seu desenvolvimento explosivo. 

Enquanto reservatório de competências cien
tíficas e técnicas de alto nível e mercado para 
tecnologias específicas e processos de produ
ção avançados, os países da Europa Central e 
Oriental, histórica e geograficamente próxi
mos da Comunidade, representam igualmen
te um significativo potencial inovador a explo
rar conjuntamente pelos europeus do Oriente 
e do Ocidente, através da associação das suas 
competências complementares. 

Desde que minimamente acompanhada de 
medidas que permitam a criação, nestes paí
ses, de uma procura viável, o estabelecimento 
de mecanismos verdadeiramente eficientes de 
transferência de tecnologias para os países em 
desenvolvimento proporcionará, igualmente, 
à Europa importantes mercados potenciais 
para produtos e necessidades de carácter espe
cífico. 

Um aspecto importante desta extensão dos 
horizontes da investigação comunitária deve
rá ser a organização de uma melhor coopera
ção na execução de projectos de muito grande 
dimensão nos domínios correspondentes às 
grandes necessidades do próximo século: 
energia, «mudança global» e alimentação. 

Manifestam-se novas necessidades, cuja ex
ploração poderá contribuir para relançar o 
crescimento nos domínios do ambiente, da 
saúde e da cultura. 

O mercado dos produtos e serviços ambien
tais, por exemplo, abrange as tecnologias de 
detecção e de controlo da poluição, as tecnolo
gias de restauração do ambiente, as tecnolo
gias limpas (tecnologias convencionais me
lhoradas no sentido de uma maior considera
ção dos imperativos do ambiente) e as «ecotec-
nologias» (tecnologias totalmente novas as
sentes na utilização de matérias-primas e fon
tes de energia novas). A este mercado de bens 
importa acrescentar o dos serviços: tratamen
to das águas, dos resíduos, etc. Com base nas 
últimas estimativas, este mercado mundial 
dos produtos e serviços ambientais representa 
cerca de 190 mil milhões de ecus anuais e po
derá atingir 270 mil milhões até ao ano 2000. 

O segundo domínio é o da saúde. Paralela
mente ao das novas moléculas para o trata
mento das doenças do foro neurológico, dege
nerativas e virais, actualmente ainda mal con
troladas, o primeiro mercado em causa é o das 
tecnologias avançadas de prevenção e das tec
nologias que permitam a descentralização dos 
cuidados de saúde, o tratamento ao domicílio, 
o tratamento pelos próprios pacientes ou por 
pessoal não especializado, etc.: sistemas auto
máticos de controlo e de diagnóstico, controlo 
remoto, etc. 

No domínio da cultura, uma categoria de pro
dutos que conhecerá um desenvolvimento 
considerável é a gama dos produtos multimé
dia (CD-ROM, CD-I, CD-TV, etc.) c respecti
vos equipamentos. Devido à sua impressio
nante capacidade de armazenar num mesmo 
suporte enormes quantidades de texto, sons e 
imagens fixas e animadas, aliada à possibilida
de de multiplicação dos seus efeitos através da 
ligação a sistemas de telecomunicações, estes 
produtos revolucionarão todo o sector da cul
tura. Actualmente, o seu mercado é estimado 
em cerca de 1 000 000 milhões de ecus anuais 
e prevê-se um aumento anual de 16% durante 
os cinco ou seis próximos anos. 

Entre a satisfação das necessidades mundiais 
de energia, saúde e ambiente e as exigências 
da competitividade, o sector das biotecnolo
gias assume-se como um dos que oferece 
maior potencial inovador e como uma fonte 
de crescimento especialmente rica. Os traba
lhos de investigação e desenvolvimento neste 
domínio são realizados sobretudo por peque
nas e médias empresas. O desenvolvimento 
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das actividades no sector a um nível corres
pondente às necessidades potenciais e actuais 
exige, todavia, a criação de um quadro regula
mentar adaptado, a harmonização das dispo
sições adoptadas nos vários países e a defini
ção de uma estratégia global que associe os po
deres públicos, a investigação, as empresas e 
os vários grupos sociais interessados. 

Impacto no emprego 

As medidas apresentadas para o relançamen
to da competitividade e a tomada em conside
ração das novas necessidades sociais, deverão 
exercer indirectamente um impacto moderado 
no emprego, porém incontestavelmente positi
vo. Com um grande impacto possível na com
petitividade, o aparecimento das indústrias do 
ambiente deverá pelo menos exercer o mesmo 
efeito de protecção dos empregos existentes 
que exerceu o conceito de «qualidade» há al
guns anos atrás. Em contrapartida, nos domí
nios da saúde e da cultura, existem indubita
velmente possibilidades de criação de empre
go. O desenvolvimento das novas fórmulas de 
cuidados de saúde ao domicílio baseadas nas 
tecnologias de assistência e saúde descentrali
zadas, traduzir-se-á por necessidades de pes
soal de serviço, de assistência e de formação. 
O novo mercado de produtos culturais actu
ando sobretudo como complemento e não 
substituto dos mercados existentes de produ
tos impressos e audovisuais, deverá igualmen
te dar origem a uma multiplicidade de novos 
empregos. 

As acções de incentivo à criação de empresas 
de elevada tecnologia deverão, evidentemente, 
traduzir-se também por um impacto positivo 
no emprego. Nos Estados Unidos, essas em
presas são frequentemente criadas por investi
gadores saídos de universidades ou de grandes 
empresas. A multiplicação de empresas deste 
tipo deverá conduzir à criação de uma deter
minada quantidade de postos de trabalho para 
engenheiros de desenvolvimento, pessoal ad
ministrativo, etc. Esta situação verifica-se 
igualmente para as acções destinadas a au
mentar globalmente o número dos investiga
dores e engenheiros na Comunidade cujo 
principal objectivo deverá ser, obviamente, a 
optimização dos recursos disponíveis através 
da adaptação das competências do pessoal 
científico e técnico existente às novas necessi
dades. Todavia, a criação de novos empregos 
para investigadores e engenheiros em função 

da capacidade de absorção do sistema científi
co e industrial europeu, constituirá a forma 
mais eficaz de garantir um aumento líquido 
dos meios afectados às actividades de inves
tigação. 

Na condução das suas políticas e programas, 
os Estados-Membros e a Comunidade deve
rão, por seu turno, esforçar-se por promover as 
tecnologias cujo desenvolvimento permita 
manter o número máximo de empregos ou exi
gir ou incentivar a criação de novos empregos 
— desde que tenham efeito equivalente na 
competitividade e crescimento e uma capaci
dade equivalente para satisfazer as actuais ne
cessidades sociais e previsíveis. Deverão ser 
concebidos instrumentos e metodologias que 
permitam determinar o impacto líquido no 
emprego de uma vasta gama de tecnologias. 

b) Meios específicos 

— Medidas dos Estados-Membros 

Dado que a maioria das despesas em investi
gação e desenvolvimento da Comunidade es
tá sob o controlo dos Estados-Membros, a 
maioria das acções referidas deverão ser reali
zadas a nível nacional. As disposições referi
das deverão ser levadas à prática no âmbito 
das políticas e programas nacionais. Tendo 
em conta as actuais restrições dos orçamentos 
para a investigação e com vista a garantir a 
melhor actuação em termos de custos/benefí
cios, deverá atribuir-se prioridade aos instru
mentos regulamentares indirectos sob a alça
da dos Estados-Membros. 

No contexto de uma maior assunção das des
pesas de investigação pelo sector privado e da 
passagem da intervenção governamental di
recta para instrumentos indirectos, poderão 
ser desenvolvidos sistemas generalizados de 
crédito fiscal/investigação que incitem as em
presas a investir mais na área científica, in
cluindo a longo prazo. Para o efeito poderão 
preverse fórmulas especiais para incentivar as 
empresas a financiar a investigação realizada 
nas universidades. 

Os Estados-Membros poderão igualmente es
tudar e pôr em prática fórmulas para aliviar os 
encargos sociais das empresas e dos organis
mos de investigação através da criação de no
vos postos para investigadores e engenheiros, 
a par com incentivos financeiros ou profissio-
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nais à reciclagem e à formação contínua do 
pessoal científico e técnico existente. Para 
além do impacto no emprego, as acções neste 
domínio são susceptíveis de favorecer a difu
são dos conhecimentos e das novas tecnolo
gias. No âmbito dos actuais sistemas de assis
tência à criação de empresas, poderão definir-
-se fórmulas de auxílio aos investigadores que 
pretendam enveredar pelo sector empresarial. 
Os instrumentos financeiros sob controlo di
recto ou indirecto das autoridades públicas 
poderão ser adaptados a fim de colocar à dis
posição das empresas, em especial das PME. 
capital de risco para que desenvolvam as ino
vações que tenham elaborado. 

— Medidas comunitárias 
e acções concertadas 

A própria Comunidade deverá adoptar medi
das de apoio a estas acções. Os grandes eixos 
do quarto programa-quadro (1994-1998), ac
tualmente em discussão, apontam claramente 
no sentido da criação de mecanismos de coor
denação dos esforços empreendidos a nível 
nacional (consórcios de investigação) e das po
líticas de investigação industrial (através da 
assistência aos projectos Eureka), da concen
tração dos esforços num determinado número 
de tecnologias-chave de grande impacto em 
numerosos sectores industriais, do reforço das 
acções de apoio à difusão dos resultados da in
vestigação na Comunidade, da instalação de 
um sistema especifico de acesso e de participa
ção das PME nos programas, etc. 

Em ligação com o quarto programa-quadro e 
da próxima preparação do programa seguinte, 
deverão definir-se novas iniciativas de investi
gação de grande dimensão em ligação com os 
organismos nacionais de investigação e as em
presas, nos domínios directamente ligados ao 
relançamento do crescimento e em temas di

recta e indirectamente geradores de emprego. 
Na interface das várias categorias de necessi
dades, estas iniciativas poderão assumir a for
ma de grandes projectos integrados a nível geo
gráfico: fronteiras mediterrânica, báltica e 
oriental da Comunidade que enfrentam pro
blemas demográficos, de ambiente e de desen
volvimento industrial; regiões transfronteiras. 
etc. 

A aplicação das orientações propostas exigirá, 
por seu turno, a adaptação das modalidades e 
instrumentos da investigação comunitária. De 
facto, a utilização exclusiva do financiamento 
a 50% dos projectos de investigação de carác
ter pré-competitivo apresenta claras limita
ções. Deverão explorarse fórmulas que esta
beleçam uma ligação mais flexível entre o fi
nanciamento dos projectos e a obrigação de 
obter resultados e que modulem a intervenção 
pública em função do carácter de maior ou 
menor utilidade socioeconómica dos resulta
dos. As fórmulas mais operacionais cm ter
mos de custos/benefícios, tais como os siste
mas de empréstimo com juros bonificados, 
reembolsáveis a longo prazo, deverão ser de
senvolvidos no âmbito das politicas estru
turais. 

A fim de facilitar a adopção de medidas volun
taristas e convergentes nos Estados-Membros, 
deverá estudar-se a possibilidade de concor
dância a nível comunitário relativamente a 
orientações sobre criação de empresas, finan
ciamento da exploração da investigação ou de 
adaptação dos regimes sociais do pessoal cien
tífico. Deverá igualmente assegurar-se a coe
rência entre as medidas postas em prática e a 
política de concorrência em relação aos acor
dos e auxílios estatais. Por forma a maximizar 
os efeitos das medidas tomadas a nível comu
nitário e pelos Estados-Membros, serão neces
sários esforços significativos para intensificar 
a coerência da política de investigação e da po
lítica externa e comercial da Comunidade. 
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Capítulo 5 

A sociedade em mutação, 
as novas tecnologias 

Introdução 

As tecnologias da informação e da comunica
ção (TIC) transformam hoje em dia, conside
ravelmente, muitos aspectos da vida económi
ca e social, tais como os métodos e as relações 
de trabalho, a organização das empresas, a im
portância da educação e da formação e a for
ma como as pessoas comunicam entre si. As 
consequências dessa transformação tradu-
zem-se em ganhos de produtividade para a in
dústria, na qualidade e eficácia dos serviços. 
Assiste-se ao nascimento de uma nova «socie
dade da informação», em que a gestão, a qua
lidade e a rapidez da informação se transfor
mam num factor-chave para a competitivida
de: como factor produtivo para todo o sector 
industrial e como serviço fornecido aos consu
midores finais, as tecnologias da informação e 
da comunicação influenciam todos os níveis 
da economia. 

Os progressos verificados nas ciências do ser 
vivo (biotecnologia), através da criação da ino
vação em áreas altamente competitivas da in
dústria e da agricultura, produzem alterações 
comparáveis de produtividade. 

A competitividade da economia europeia de
penderá, em larga medida, quer das condições 
de utilização quer do desenvolvimento e apli
cação dessas tecnologias. Por se contarem en
tre as actividades de maior crescimento nos 
países industrializados e também por serem 
actividades que exigem trabalho altamente 
qualificado, o seu potencial de criação de em
prego é considerável, em particular através da 
criação de novos serviços. Simultaneamente, 
os potenciais recuos na utilização generaliza
da dessas novas tecnologias, tais como o risco 
de pessoas não qualificadas serem deixadas 
para trás com o progresso das tecnologias da 
informação, devem ser combatidos mediante 
políticas positivas. 

Na Europa deparam-se alguns obstáculos de 
outro tipo à exploração óptima dessas tecnolo
gias. Haverá que, através da eliminação desses 

obstáculos, promover a divulgação da melhor 
prática a nível das empresas e favorecer o de
senvolvimento de aplicações à escala comuni
tária. Para isso, deverá criar-se um ambiente 
regulamentar e político adequado e estimular-
-se a implementação de serviços de telecomu
nicações transeuropeus. A aplicação das tec
nologias deverá ser promovida através de siste
mas de formação. A Europa deve criar as con
dições que lhe permitam manter um domínio 
suficientemente elevado da tecnologia e bene
ficiar de uma indústria das TIC inovadora e 
competitiva, num ambiente aberto e concor
rencial. 

Perspectivas dos Estados-Membros 

As contribuições dos Estados-Membros nesta 
matéria traduzem-se fundamentalmente na 
sua cooperação com a Comunidade com vista 
à promoção de economias de escala; a Comu
nidade poderá concentrar os seus esforços na 
facilitação do desenvolvimento das forças do 
mercado, garantindo condições de livre con
corrência e promovendo a compatibilidade 
dos sistemas. 

A — Sociedade 
da informação 

5.1. Introdução 

A nossa década é testemunho de um novo elo 
de ligação, pela sua dimensão e significado, 
entre o processo de inovação tecnológica e a 
organização económica e social. Um sem-nú-
mero de inovações deu lugar a uma alteração 
profunda da organização das actividades e das 
relações no seio da sociedade. Surge, assim, 
uma nova «sociedade da informação» onde os 
serviços oferecidos pelas tecnologias da infor
mação e das comunicações (TIC) contribuem 
para facilitar as actividades humanas. Tal 
pode constituir, por um lado, um abalo para 
a nossa sociedade, mas não deixa de ser, por 
outro, uma oportunidade em matéria de 
emprego. 

Quanto mais fácil for o acesso à informação 
mais simples será identificar, avaliar e compe-
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tir com qualquer actividade económica. A 
pressão do mercado estende-se e reforça-se de 
tal modo que as empresas se vêem obrigadas 
a explorar todas as potencialidades em maté
ria de produtividade e de eficácia. A capacida
de de proceder a adaptações estruturais torna-
-se numa condição importante para o êxito 
económico. A crescente interpenetração da 
economia conduz a um significativo aumento 
da produtividade, não só na produção de bens 
mas igualmente nos serviços e a fronteira en
tre os bens e os serviços vai-se desvanecendo 
progressivamente. Por todo o mundo, verifica-
-se uma tendência para a especialização e a 
profissionalização das actividades económi
cas que se estende gradualmente aos subcon
tratantes e aos prestadores de serviços. Para 
não ser eliminada pela concorrência mundial, 
a indústria europeia deve utilizar todas as pos
sibilidades de melhoria da sua competitivida
de, recorrendo às TIC de modo crescente e efi
caz. Deve privilegiar prioritariamente as es
tratégias inovadoras e ofensivas para a con
quista de partes de mercado em vez de tentar 
uma adaptação à situação apenas mediante 
uma redução dos seus custos de produção. 

As empresas estão hoje amplamente cons
cientes da importância de introduzir as TIC 
para fazer face à pressão da concorrência. A si
tuação do emprego é, em média, mais favorá
vel nas empresas que introduziram o uso da 
microelectrónica do que naquelas que não re
correram a esta tecnologia. O efeito essencial 
consiste sobretudo na substituição dos postos 
de trabalho com diferentes tipos de qualifica
ção. A difusão das TIC na Comunidade con
duziu a um crescimento da produtividade, a 
um aumento do PIB e a uma redução da infla
ção. O impacte global no emprego depende si
gnificativamente do nível de competitividade 
da indústria europeia de TIC: quanto maior 
for o seu rendimento, maior será o seu impacte 
no emprego. Contudo, a gravidade da situação 
actual do emprego na Comunidade não se po
derá atribuir à penetração dos TIC no tecido 
produtivo e social. 

O impacte económico do progresso tecnológi
co no crescimento e no emprego depende do 
processo de inovação que se tornou interacti
vo. O modelo linear da inovação, onde o acto 
inovador estava isolado, deu lugar, nas nossas 
sociedades, a mecanismos complexos: o pro
cesso de inovação necessita de uma interde
pendência constante e estruturada entre as fa

ses a montante associadas à tecnologia e as 
fases a jusante ligadas ao mercado. 

Os meios oferecidos para o tratamento, gestão 
e transmissão da informação, incluindo o res
pectivo acesso, alteram todo o tipo de relações 
existentes na nossa sociedade. A evolução ac
tual caracterizase principalmente pela expan
são fulgurante dos meios que se nos oferecem 
para tratar e transmitir a informação (som. 
texto, imagem) sob forma digital. 

Para as empresas, tomou-sc impensável um 
funcionamento sem utilização das TIC. Estas 
tecnologias permitem-lhes procurar uma total 
integração das suas próprias funções no espa
ço e no tempo bem como uma integração no 
seu ambiente. A introdução das TIC, a globa
lização e a concorrência internacional obri-
gam-nas a repensar a sua organização. Para os 
cidadãos, é patente a penetração dos produtos 
e dos serviços ligados às TIC nas suas activi
dades quotidianas. Daí resultam novas formas 
de organização económica c social não estru
turadas em função dos dados geográficos mas 
antes em torno de redes de telecomunicações 
ou de «teleportos»: o teletrabalho surge como 
um fenómeno social primordial. As adminis
trações responsáveis pela gestão das finanças 
públicas empenhadas em oferecer serviços de 
melhor qualidade recorrem igualmente às 
TIC. Surgem novos tipos de relações entre o 
cidadão e as administrações e, mais decisivo 
ainda, é o deslocamento da fronteira actual 
entre o papel do Estado e do mercado. 

Apesar das vantagens inegáveis das TIC, que 
são globamente reconhecidas tanto em ter
mos quantitativos como qualitativos, o balan
ço da penetração das TIC não deixa de ter la
dos menos positivos. A evolução para uma 
sociedade da informação exige uma grande 
capacidade de adaptação. Não há que subesti 
mar o risco de exclusão cultural ou, por outras 
palavras, o risco do surgimento de uma socie
dade a duas velocidades. A Europa deve pre
pararse para esta mutação de modo a benefi
ciar das respectivas vantagens económicas e 
sociais, não deixando de analisar e de atenuar 
eventuais consequências negativas: reforço do 
isolamento individual, intrusão no espaço c 
na vida privada, problemas de ética e dc mo
ral. Importa esclarecer aqueles que têm difi
culdades de inserção num mundo de trabalho 
cada vez mais complexo e exigente sobre as 
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possibilidades de emprega A responsabilida
de social incumbe tanto aos empregadores e 
empregados como ao Estado. A sociedade da 
informação, ao conduzir a uma aceleração si
gnificativa das mutações a nível económico e 
social, dá lugar a novas formas de emprego 
mais flexíveis que requerem frequentemente 
novas formas de protecção social. 

5.2. Um espaço comum 
da informação 

A evolução da nossa sociedade para «uma so
ciedade da informação» é um movimento de 
fundo inevitável que afecta todas as engrena
gens da sociedade e as relações entre os parcei
ros económicos. Dotar a Comunidade de um 
«espaço comum da informação» equivale a 
permitir-lhe um melhor aproveitamento das 
oportunidades criadas por essa evolução. 

a) O que é um espaço comum 
da informação? 

O espaço comum da informação compõe-se 
de vários níveis indissociáveis: 

— a informação propriamente dita, tratada e 
reunida sob forma electrónica, ou seja, di
gital [bases de dados, de textos, de ima
gens, disco compacto interactivo (CDI), 
etc.]; 

— os equipamentos, os componentes e os su
portes lógicos que se encontram à disposi
ção do utilizador e que asseguram o trata
mento desta informação; 

— as infra-estruturas físicas (infra-estruturas 
terrestres de redes por cabo, redes de radio
comunicações, satélites); 

— os serviços de telecomunicações de base, 
nomeadamente os serviços de correio elec
trónico e de transferência de ficheiros in
formáticos, os serviços interactivos de 
acesso aos bancos de dados e os serviços 
interactivos digitais de transmissão de 
imagens; 

— as aplicações que utilizam as funções de 
armazenamento, de tratamento e de trans
missão proporcionadas pelos níveis atrás 
referidos e que oferecem aos utilizadores 
serviços especificamente adaptados às 

suas necessidades. Regra geral, o utiliza
dor «vê» apenas a aplicação com que está 
conectado: o transporte deve ser «transpa
rente»; é, por conseguinte, no domínio das 
aplicações que importa desenvolver o 
maior esforço de estruturação da informa
ção e de garantia da convivialidade. É atra
vés das aplicações, do seu desempenho e 
das suas condições de utilização que o es
paço comum da informação terá um im
pacte socioeconómico e poderá contribuir 
para melhorar a situação do emprego; 

utilizadores formados, não apenas no âm
bito da utilização das aplicações, mas so
bretudo no que respeita às potencialidades 
oferecidas pelas TIC e às condições neces
sárias para uma utilização óptima. 

b) Potencialidades 

O espaço comum da informação tem um im
pacte positivo a nível da economia e da socie
dade. No contexto concorrencial actual, o 
acesso à informação e a sua mobilização são 
elementos essenciais para a produtividade e a 
competitividade, muito particularmente para 
as PME. Os investimentos corpóreos e incor
póreos na implementação das infra-estruturas 
da informação apoiam directamente o cresci
mento e contribuem estruturalmente para 
melhorar as condições da oferta. O espaço co
mum da informação é igualmente um factor 
de coesão económica e social, permitindo 
uma reformulação do ordenamento do terri
tório e a promoção de novas formas de organi
zação descentralizada do trabalho, tal como o 
teletrabalho. Contribui ainda para um melhor 
desempenho das infra-estruturas de outros 
grandes sectores, nomeadamente infra-estru
turas de transporte, para a protecção do am
biente e para a gestão dos riscos. As infra-es
truturas são, por fim, um importante instru
mento de desenvolvimento de novos serviços e, 
por isso mesmo, podem contribuir para me
lhorar significativamente a situação do em
prego. Nomeadamente, alguns serviços até 
então reservados ao Estado e que sofrem cor
tes orçamentais crescentes poder-se-ão trans
ferir em permanência para o mercado. Poder-
se-ão citar numerosos exemplos desses novos 
serviços associados à comunicação e às rela
ções sociais: educação, formação, cultura, se
gurança... O seu desenvolvimento não pode 
basear-se na gratuitidade e no financiamento 
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implícito pelo contribuinte, havendo que in
troduzir novas modalidades de pagamento: o 
pagamento em função da utilização dos servi
ços (pay-per-use). 

As tecnologias modernas alteram fundamen
talmente as relações entre o Estados e o cida
dão. O cidadão poderá aceder aos «serviços 
públicos» a título individual e a respectiva fac
turação será em função da utilização. A trans
ferência destes serviços para o mercado con
duzirá a novas ofertas privadas e à criação de 
numerosos postos de trabalho. Contudo, há 
que reduzir os custos no consumidor; caso 
contrário, ninguém estará disposto a recorrer 
a esses serviços. Importa evitar igualmente 
que esta transferência possa causar prejuízos 
sociais. 

c) As políticas desenvolvidas 
no âmbito da Tríade (Comunidade, 
Estados Unidos e Japão) 

anos 60. Já nessa altura, se obteve um consen
so social sobre as prioridades, os meios e os 
programas necessários. A tomada de cons
ciência da importância das «infra-estruturas 
da informação» para o nível do desenvolvi
mento do Japão deu lugar a um programa es
pecífico no âmbito do novo plano de relança
mento da economia japonesa. 

A Comunidade e os Estados-Membros desen
volveram numerosas acções para se dotarem 
de infra-estruturas de informação: revisão do 
quadro regulamentar para as telecomunica
ções, nomeadamente a liberalização dos servi
ços de valor acrescentado, um programa que 
deverá conduzir, em 1998, à liberalização da 
telefonia vocal, um programa de apoio à IDT, 
estímulo do desenvolvimento dos sistemas te
lemáticos de interesse geral, implementação 
de uma política de normalização e de inova
ção e apoio à política regional. 

A evolução para uma sociedade da informa
ção e as oportunidades daí decorrentes são 
comparáveis, em termos da importância de 
que se revestem a longo prazo, à primeira revo
lução industrial. O ritmo desta evolução é difí
cil de prever. As economias, que enfrentarem 
em primeiro lugar e com êxito esta mutação, 
beneficiarão de vantagens importantes a nível 
da competitividade. Por este motivo, os Esta
dos Unidos e o Japão procuram acelerar este 
processo. 

Nos Estados Unidos, as autoridades têm a fir
me vontade de manter a supremacia tecnoló
gica americana, nomeadamente por motivos 
de segurança económica nacional, atribuindo 
à tecnologia um papel primordial na retoma 
do crescimento e da competitividade da eco
nomia americana. O alargamento das infra-
-estruturas da informação por todo o país é 
um ponto essencial da politica de crescimento 
americana. O projecto de introdução acelera
da de novas redes, de sistemas informáticos e 
de tecnologias de comunicação de alta veloci
dade não se limita a investimento em infra-es
truturas físicas. Compreende igualmente o de
senvolvimento de novas tecnologias e aplica
ções bem como a sua implementação. 

No Japão, a tomada de consciência política 
da importância estratégica das TIC para o 
desenvolvimento económico teve início nos 

A evolução para uma «sociedade da informa
ção» será um fenómeno que se observará a ní
vel mundial. Este fenómeno registou-se, em 
primeiro lugar, nos países da Tríade c irá alar
garse progressivamente a todo o planeta. A 
estratégia europeia neste contexto deverá pos-
seguir um triplo objectivo: 

— orientar a sua acção, desde o início, segun
do uma abordagem global. Tal implica o 
estímulo de uma estratégia de cooperação 
internacional por parte das empresas e dos 
operadores e a promoção, sempre que pos
sível, do desenvolvimento de sistemas 
abertos e de normas internacionais, uma 
acção firme no sentido de abrir os merca
dos dos países terceiros, de procurar uma 
real reciprocidade e de combater toda e 
qualquer forma de discriminação; 

— velar, simultaneamente, por que os siste
mas desenvolvidos tenham devidamente 
em conta as especificidades europeias: 
multilinguismo, diversidade cultural, hete
rogeneidade económica e, em geral, a pre
servação do seu modelo social; 

— criar condições para que, num sistema in
ternacional aberto e concorrencial, a Eu
ropa mantenha a sua posição na área das 
tecnologias de base com uma indústria 
produtiva e competitiva. 
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A melhor utilização das possibilidades ofere
cidas pelas tecnologias da informação e das 
telecomunicações pode: 

— criar novos mercados de serviços; 

— facilitar a prestação dos serviços pelo sec
tor privado, que substituiria o sector públi
co, incluindo uma nova colaboração entre 
ambos os sectores (por exemplo, na 
formação); 

— acelerar os processos de decisão adminis
trativa. 

5.3. Objectivo: criar novos 
mercados de serviços 

A Europa dispõe do know how e da experiên
cia indispensáveis para a implementação de 
um espaço comum da informação. Contudo, 
importa ainda mobilizar estas potencialidades 
num esforço conjunto e criar um enquadra
mento político que permita pôr em prática, o 
mais brevemente possível, as acções necessá
rias. Este processo, que é estimulado pelas no
vas necessidades e pelos novos mercados, será 
guiado, em primeiro lugar, pelo sector privado. 
Importa, portanto, que o papel dos poderes 
públicos seja definido sem ambiguidade. 

Em primeiro lugar, competir-lhes-á analisar 
globalmente as implicações sociais, evitando 
os fenómenos de exclusão, maximizando o im
pacte no emprego, adaptando os sistemas de 
educação e de formação, tendo devidamente 
em conta as implicações culturais e éticas para 
a vida dos cidadãos sem esquecer os aspectos 
ligados à protecção da vida privada. 

Incumbir-lhes-á, em segundo lugar, suprimir 
os obstáculos regulamentares ainda existen
tes ao desenvolvimento de novos mercados. 
Contudo, a atitude de expectativa por parte 
dos investidores resulta igualmente do facto 
de a procura não se manifestar de modo palpá
vel; na ausência de infra-estruturas de comu
nicação, a procura não pode articular-se. Para 
se sair deste dilema, as autoridades públicas 
terão de adoptar medidas de estímulo, de 
orientação e de concertação. 

Em terceiro lugar, competirá às autoridades 
públicas a criação das condições necessárias 
para que as empresas europeias possam 

desenvolver a sua estratégia num ambiente 
concorrencial aberto, tanto a nível nacional 
como internacional, para que possam conti
nuar a assegurar o domínio e o desenvolvi
mento das tecnologias decisivas. 

A evolução para uma sociedade da informa
ção é um processo muito complexo que requer 
a adopção de novas formas de parceria e de 
cooperação entre os diferentes actores públi
cos e privados. Nas acções a seguir propostas, 
o princípio da subsidiariedade deverá aplicar
le plenamente tanto entre agentes privados e 
autoridades públicas como entre administra
ções comunitárias e nacionais. 

Uma estratégia para a criação de um espaço 
comum da informação deve seguir os seguin
tes imperativos concretos: 

— difusão das melhores utilizações das TIC 
e desenvolvimento das aplicações euro
peias, neste domínio, objectivo fundamen
tal pelo seu contributo para a retoma e pa
ra o reforço da competitividade; 

— liberalização do sector das telecomunica
ções, único meio de libertar as forças do 
mercado da sociedade da informação (o 
utilizador necessita de um leque variado 
de possibilidades e de tarifas vantajosas); 

— normalização acelerada para permitir a 
constituição de um espaço europeu da 
informação a partir de regiões de comuni
cações diversificadas; 

— implementação de infra-estruturas tran
seuropeias no sector das telecomunica
ções, dado que consituem a base indispen
sável para a sociedade da informação. 

A política de criação de um espaço comum da 
informação deverá incluir cinco eixos priori
tários. Estes eixos, que se completam e refor
çam mutuamente, formam um todo indisso
ciável. O primeiro eixo constitui o objectivo, 
os outros incidem nos meios. Ao ritmo actual 
da evolução tecnológica e industrial importa 
lançar, com a maior brevidade, acções de cria
ção de infra-estruturas a fim de orientar ade
quadamente as expectativas e as opções estra
tégicas das empresas. Dever-se-ão implemen
tar igualmente, o mais rapidamente possível, 
os instrumentos ou órgãos necessários para 
assegurar a compatibilidade e a interoperacio-
nalidade dos produtos e dos serviços. 
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a) Difusão das melhores utilizações e 
desenvolvimento das aplicações das 
TIC europeias neste dominio. Este 
eixo constitui um objectivo funda
mental pelo seu contributo para a re
toma do crescimento, o reforço da 
competitividade e a melhoria da situa
ção do emprego. 

b) Criação e aplicação de um enquadra
mento jurídico, regulamentar, norma
tivo e político que estimule a iniciativa 
privada mediante a abertura à concor
rência, no respeito do interesse comu
nitário (existência de serviços univer
sais e futuros operadores europeus) e 
individual (protecção de dados pes
soais e de vida privada, segurança). 

c) Desenvolvimento de serviços de base 
e de telecomunicações transeuropeus, 
condição indispensável para a livre 
circulação da informação. 

d) Realização de acções de formação es
pecífica associadas à utilização exten
siva da informação e às necessidades 
das indústrias das TIC em termos de 
recursos humanos qualificados. 

e) Domínio das tecnologias e reforço da 
produtividade das indústrias euro
peias da informação e das comunica
ções, condição para que as aplicações 
sejam adaptadas às especificidades eu
ropeias, beneficiando ao máximo do 
progresso tecnológico e para que as 
medidas propostas tenham um impac
te tão positivo quanto possível no 
emprego. 

a) Difusão das melhores utilizações 
das TIC e desenvolvimento 
das aplicações europeias 
neste domínio 

Para explorar todas as potencialidades ofereci
das pelas TIC, há que respeitar condições es
tritas de implementação. Assim, a aplicação 
de sistemas informáticos deve ser acompanha
da simultaneamente de uma identificação dos 
objectivos estratégicos da empresa, das fun
ções e do apoio dado pelo sistema informático 
bem como da organização do trabalho. Neste 

contexto, acresce ainda a sensibilização das 
empresas utilizadoras. 

Para as acções a desenvolver recomendam-se 
as seguintes orientações: 

— difusão das melhores utilizações das TIC. 
Importa considerar as condições para a 
aplicação das TIC: um programa de difu
são das melhores utilizações das TIC jun
to das empresas, nomeadamente das 
PME, é de natureza a melhorar significati
vamente o impacte das TIC na sua compe
titividade e na sua faculdade de criar pos
tos de trabalho; 

— lançamento de projectos de aplicações eu
ropeias. Neste contexto, não se trata de 
tecnologia mas de organização. Para evitar 
uma proliferação de aplicações europeias 
não coordenadas e incompatíveis, importa 
lançar alguns grandes projectos de aplica
ção que terão um efeito catalizador no 
mercado e que assegurarão a sua uniformi
zação mediante a introdução de normas. 
Importa definir prioridades de modo a 
criar perspectivas de mercado que garan
tam a rentabilidade dos investimentos em 
infra-estruturas de telecomunicações e a 
sua amortização em condições satisfató
rias. Poder-se-iam criar tais perspectivas 
para: 

• as administrações mediante o progra
ma IDA, reforçado e alargado, 

• os serviços de interesse público. Com 
base nos trabalhos já realizados, os es
forços deveriam incidir na implemen
tação efectiva de um número reduzido 
de grandes projectos conducentes a um 
compromisso político: sistema integra
do de controlo aéreo, sistema europeu 
de gestão do tráfego rodoviário, serviço 
europeu de informação médica, rede 
entre centros de investigação, serviço 
europeu de formação à distância, pro
grama de «informática na escola» ou 
sistema europeu de protecção civil, 

• o teletrabalho e a teleparceria que 
constituem factores importantes para 
a transferência do trabalho e das em
presas para zonas menos favorecidas 
da Europa (zonas rurais, periféricas, 
em reconversão...). Poder-se-ia lançar 
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um projecto de estímulo para favorecer 
o teletrabalho e a teleparceria; 

maior participação dos utilizadores das 
TIC na elaboração e na execução das 
acções públicas comunitárias; 

reforço da coordenação das acções 
públicas. 

b) Criação de um enquadramento 
regulamentar e político 

A realização de um espaço comum da infor
mação assentará principalmente nos investi
mentos das empresas privadas. Tornase, por 
conseguinte, indispensável a criação de um 
enquadramento jurídico que incentive, por 
um lado, estes investimentos e que, por outro, 
garanta uma utilização que seja de interesse 
geral. Para atingir estes objectivos poder-se-ão 
desenvolver vários tipos de acções. A maioria 
das acções já arrancaram, havendo que acele
rar, se for caso disso, a sua execução: 

— abertura à concorrência a fim de colocar 
à disposição uma gama de serviços tão am
pla quanto possível e ao melhor preço para 
satisfazer as necessidades do mercado; 

— serviço universal. Uma vez que os opera
dores tradicionais estão cada vez menos 
dependentes do Estado e estão sujeitos a 
uma crescente concorrência, importa defi
nir com precisão as funções do serviço uni
versal, os respectivos custos e o seu modo 
de financiamento; 

— normalização. Para melhorar a eficácia do 
sistema actual, importa, na linha da políti
ca de normalização seguida até hoje, ace
lerar o processo de normalização e garan
tir a sua transparência (declaração ab ini
tio das patentes pelos proponentes de nor
mas), assegurando ainda a todas as 
empresas direitos equitativos de explora
ção das patentes subjacentes às normas; 

— protecção dos dados e da vida privada, 
assegurando nomeadamente uma fiabili
dade completa dos sistemas de troca de 
dados; 

— segurança dos sistemas de informação e de 
comunicação. Tanto a indústria como os 

Estados-Membros consideram necessária 
uma coordenação do estudo de uma solu
ção para os problemas de segurança dos 
sistemas de informação e de comunicação. 

c) Dotar a Comunidade de serviços 
de base transeuropeus 
de telecomunicações 

Subsistem ainda dificuldades consideráveis 
no âmbito das telecomunicações europeias, 
nomeadamente a ausência de compatibilida
de e de interoperacionalidade entre as redes 
nacionais de serviços de telecomunicações. O 
maior problema não reside na tecnologia, mas 
na estrutura e na organização do mercado: au
sência de operadores de telecomunicações e 
inexistência de serviços de base a nível euro
peu (correio electrónico e transferência de fi
cheiros, acesso à distância aos bancos de da
dos e serviços interactivos de transmissão de 
imagens) ('). 

Para as acções a realizar recomendam-se as 
seguintes orientações: 

— desenvolvimento de redes de suporte: Eu-
ro-RDIS (rede digital com integração de 
serviços) e rede de comunicações integra
das em bandas largas (IBC). As radioco
municações móveis (GSM, PCN) consti
tuem uma outra área cuja evolução impor
ta acelerar; 

— aceleração da normalização e da integra
ção das normas nos serviços, particular
mente as normas que são essenciais para a 
interoperacionalidade dos serviços; 

— reforço da coordenação, nomeadamente 
entre a política de telecomunicações e os 
fundos estruturais. 

d) Desenvolvimento de formações 
adaptadas 

A pressão competitiva que se faz sentir na in
dústria europeia exige de todo o pessoal um ní
vel de competência cada vez mais elevado e a 
capacidade de utilizar eficazmente as novas 

(!) É de assinalar q tic simples acções de normalização po
deriam conduzir, sem desenvolvimento tecnológico 
específico, à implementação de cartões «credifone» 
europeus ou de um «minitel» europeu. 
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tecnologias. Para os quadros dirigentes, a sen
sibilização para as potencialidades oferecidas 
pelas TIC e para as suas condições de utiliza
ção (condições de tipo organizativo e socio-
profissionais) tern que passar por uma forma
ção específica. Para os outros trabalhadores, 
nomeadamente o pessoal técnico, a formação 
de base deveria integrar melhor os aspectos es
pecíficos associados às TIC. Por fim, para os 
alunos do liceu e para os estudantes universi
tários, a aprendizagem e a utilização das TIC 
deverá realizar-se sobretudo para a resolução 
de problemas gerais de educação e de forma
ção. Educar os utilizadores potenciais para 
uma utilização eficaz das TIC requer uma for
mação de base para um número máximo de 
pessoas e uma formação especifica para algu
mas delas. 

A Europa consagrou esforços importantes pa
ra desenvolver a formação de base na área da 
informática. Não dispõe, contudo, de pessoal 
suficientemente qualificado e, até ao momen
to, não foi dada suficiente atenção às novas tec
nologias nos sistemas de formação e de educa
ção. Importa explorar melhor, nomeadamen
te, as possibilidades ofereciddas pelo ensino à 
distância. 

Recomendam-se as seguintes orientações: 

— há que realizar uma análise aprofundada 
sobre o interesse, as condições e os meios 
necessários para que o maior número pos
sível de pessoas disponha dos conhecimen
tos básicos para a utilização das novas tec
nologias; 

no que respeita à formação orientada para 
o utilizador, importa generalizar a utiliza
ção das novas tecnologias no ensino e na 
formação, nomeadamente pelo desenvolvi
mento dos suportes lógicos adequados e 
pela formação dos professores e for
madores; 

no que respeita à formação orientada para 
os produtores, importa assegurar a forma
ção dos engenheiros e investigadores de 
que a indústria europeia das TIC necessita 
e sistematizar as acções de formação no 
âmbito dos diferentes programas específi
cos de IDT7TIC. 

e) Domínio das tecnologias e reforço 
da produtividade da indústria 
europeia das TIC 

A indústria europeia das TIC, contrariamente 
aos seus concorrentes, não dispõe de uma ba
se sólida no mercado interno. A Europa deve 
dispor das aplicações necessárias para satisfa
zer as suas necessidades c da faculdade de de
senvolver os correspondentes suportes lógicos 
de aplicação. Uma base industrial forte no do
mínio dos suportes lógicos só é concebível, ha
vendo uma estreita colaboração com os pro
dutores de equipamentos e um conhecimento 
prévio do desempenho dos equipamentos. Fa
ce à rapidez do processo de inovação, imporia 
conhecer as características dos equipamentos 
e componentes, antes da sua introdução no 
mercado. Caso contrário, a indústria europeia 
estará condenada a «andar a reboque» de ou
tros, o que não lhe deixará qualquer margem 
de iniciativa. A existência de uma indústria 
europeia forte das TIC é um elemento impor
tante para a continuidade de uma comunida
de cientifica e tecnológica na Europa e, cm 
particular, para o domínio das tecnologias ge
néricas. 

Recomendam-se as seguintes orientações 
para as acções a realizar: 

— promoção da observação estratégica para 
acompanhamento do desenvolvimento tec
nológico a nível europeu. Para fazer face à 
falta de estruturas e de organizações de ob
servação estratégica, importa desenvolvei 
acções de sensibilização para uma obser
vação tecnológica, de reforço das acções já 
em curso e de coordenação e racionaliza
ção dos meios existentes; 

— apoio à investigação e ao desenvolvimento 
tecnológico (IDT). A rapidez do progresso 
tecnológico torna necessário manter ou 
mesmo reforçar o esforço de IDT No âm
bito do quarto programa-quadro é dada 
prioridade às tecnologias de base essen
ciais para a criação de uma infra-estrutura 
da informaçãoe das comunicações. Simul
taneamente, é dada especial atenção às ne
cessidades dos utilizadores e do mercado 
bem como ao objectivo central de melho
ria da competitividade da economia no 
seu todo. O impacte dos programas será re
forçado por uma implicação directa dos 
utilizadores, por actividades de formação, 
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pela coordenação com as iniciativas nacio
nais e as acções Eureka e pela cooperação 
internacional. Importa proceder igual
mente a uma reflexão aprofundada a fim 
de ter melhor em conta a crescente impor
tância da investigação, a realidade indus
trial e o carácter interactivo do processo de 
inovação; 

valorização das acções de IDT pela políti
ca industrial. Poderseiam realizar acções 
específicas para desenvolvimento das ex
periênciaspiloto em domínios em que as 
forças de mercado são lentas a valorizar os 
resultados da IDT (multimédia, etc.); 

adaptar as políticas industrial e comercial 
à nova situação internacional. A globaliza
ção da economia e a subsequente existên
cia de práticas de concorrência desiguais 
nos diferentes mercados da Tríade criam 
vantagens competitivas que podem ser de
cisivas em detrimento das empresas euro
peias. Em conformidade com as orienta
ções dadas pela resolução do Conselho de 
Novembro de 1991 ('), será concedida pri
oridade a acções específicas tendentes a 
harmonizar as práticas de concorrência e 
a lançar programas de cooperação interna
cional. 

5.4. Conclusão: importa 
conjugar esforços 

A política seguida pela Comunidade para a 
criação de um espaço comum da informação 
reforçará a concorrência e a competitividade 
da Europa. Contribuirá, assim, para a criação 
de emprego, devendo prever simultaneamente 
medidas específicas destinadas a facilitar as 
mutações económicas e sociais e a garantir a 
todos os cidadãos empregos adaptados ao seu 
nível de qualificação. Para esse efeito, será es
timulada a criação de novos postos de traba
lho, por exemplo, no âmbito dos serviços 
sociais. 

Uma política de promoção de um espaço co
mum da informação implica sobretudo a im
plementação de um sistema eficaz de coopera

Resolução do Conselho da I ndústria de 18 de Novem
bro de 1991. relativa à electrónica e às tecnologias da 
informação e da comunicação (SN 211/91). 

ção entre as partes interessadas. A estrutura 
política da Comunidade torna esta tarefa mais 
difícil do que no Japão ou nos Estados 
Unidos. 

A criação de uma infraestrutura da informa
ção requer acções urgentes e devidamente ar
ticuladas. A definição precisa das acções, a 
elaboração de um calendário e a criação de ór
gãos de controlo são elementos importantes 
para garantir a sua credibilidade e êxito. Por 
conseguinte, a Europa tem de conjugar esfor
ços e reforçar as sinergias a fim de alcançar, o 
mais brevemente possível, os objectivos que 
visam construir uma infraestrutura europeia 
da informação de alto rendimento e adoptar 
as medidas necessárias para a criação de no
vos serviços. 

Propõese a criação de uma task force, a nível 
muito elevado, para as InfraEstruturas Euro
peias da Informação que actuaria sob manda
to do Conselho Europeu e que teria por mis
são o estabelecimento das prioridades e a defi
nição das modalidades das acções e do respec
tivo calendário. Competirlheia ainda a 
apresentação de um relatório ao Conselho Eu
ropeu, num prazo de três meses, após concer
tação prévia com as partes em causa. 

A task force comporseia de um membro da 
Comissão, de alguns membros dos Estados
Membros, de representantes do Parlamento 
Europeu e de representantes de alto nível da 
indústria, dos operadores, dos utilizadores e 
das instituições financeiras. 

A presente task force deverseia criar antes de 
finais de 1993. 

Simultaneamente, o Conselho Europeu deve
ria conferir mandato ao Conselho no sentido 
de se acelerar os trabalhos já em curso no 
âmbito da criação de infraestruturas da 
informação. 

Β — Biotecnologia 
e sua difusão 

5.5. Em consequência da intensa investiga
ção científica e das grandes descobertas du
rante as últimas quatro décadas em biologia 
molecular, a biotecnologia surgiu como uma 
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das tecnologias mais prometedoras e cruciais 
para o desenvolvimento sustentável no próxi
mo século. A biotecnologia moderna é consti
tuída por uma gama crescente de tecnologias, 
procedimentos e processos, tais como a fusão 
celular, a técnica de recombinação do ADN e 
a biocatálise, que podem substituir e comple
tar biotecnologias clássicas de produção ani
mal e vegetal selectiva e fermentação. Esta 
confluência de tecnologias clássicas e moder
nas permite a criação de novos produtos e pro
cessos extremamente competitivos em muitas 
actividades industriais e agrícolas e no sector 
da saúde, constituindo um impulso para a 
transformação radical da competitividade e 
do potencial de crescimento de uma série de 
actividades e a criação de novas possibilidades 
noutros sectores tais como o diagnóstico, a 
correcção biológica e a produção de equipa
mentos para processamento de dados (bioe-
quipamentos). Em termos de qualidade de vi
da, não devemos subestimar o importante po
tencial da biotecnologia no melhoramento do 
ambiente através do combate à poluição e no 
melhoramento das condições de saúde através 
da prevenção ou correcção de doenças e ou
tros problemas físicos. 

A Comunidade tomou uma série de iniciati
vas, por um lado, para promover a competiti
vidade das bio-indústrias e, por outro, para ga
rantir uma aplicação segura da biotecnologia, 
que se traduzem essencialmente em financiar 
a investigação e o desenvolvimento e em criar 
uma estrutura regulamentar. 

5.6. Potencial da biotecnologia 
e semelhanças 
com as tecnologias 
da informação 

Existe uma série de características que a bio
tecnologia partilha com a electrónica e as tec
nologias da informação e que reforçam o seu 
potencial: dada a sua base científica, a aquisi
ção de novos conhecimentos constitui o ele
mento mais importante da sua trajectória; o 
hiato entre o desenvolvimento da investiga
ção fundamental e as respectivas aplicações 
em I&D e a jusante é reduzido e tende a dimi
nuir; prevê-se um importante e crescente im
pulso nos sectores do equipamento para pro
cessamento de dados, instrumentação e en
genharia; finalmente, os impactos dos proces

sos, técnicas e equipamentos da biotecnologia 
estão representados numa série de sectores. 

A Comunidade é altamente competitiva nestes 
sectores, que abrangem os produtos químicos 
e farmacêuticos, os cuidados de saúde, a agri
cultura e a transformação de produtos agríco
las, os produtos químicos de base e especiali
dades fitofarmacêuticas, bem como a descon
taminação e o tratamento c eliminação de re
síduos. Estes sectores cm que a biotecnologia 
tem um impacto directo representam actual
mente 9% do valor acrescentado bruto da Co
munidade (cerca de 450 mil milhões de ecus) 
e 8% do emprego (cerca de 9 milhões). Para 
além disso, talvez só a biotecnologia moderna 
possa contribuir de forma significativa e viá
vel, compatível com a reforma da PAC e inde
pendente de subsídios de exploração, para no
vas oportunidades de aproveitamento de ma-
térias-primas agrícolas, em termos industriais 
e de energia/tombustível. O importante papel 
da biotecnologia nestes sectores será provavel
mente o de manter um certo nível de emprego 
ao estimular a produtividade e ao criar mão-
de-obra altamente qualificada. 

Dois importantes indicadores do potencial da 
biotecnologia são o ritmo da inovação a nível 
internacional e o aumento observado na pro
dução e no valor acrescentado de produtos de
rivados da biotecnologia. Ao medirse a activi
dade de inovação através dos pedidos de regis
to de patentes para produtos nos EUA, na CE 
e no Japão, verifica-se que os pedidos aumen
taram de 1 100 por ano no inicio da década de 
1980 para 3 350 por ano em 1990. Em 1980 
a Comunidade liderava neste domínio, tendo 
sido ultrapassada pelos EUA que, em 1990, 
apresentaram mais 50% de pedidos de registo 
de patentes do que a CE. Os dados estatísticos 
do Serviço Europeu de Patentes (SEP) reve
lam uma evolução semelhante: entre 1980 c 
1991, os pedidos de registo de patentes de bio
tecnologia apresentados no SEP aumentaram 
10 vezes, provenientes na sua maioria de em
presas baseadas nos EUA. 

Os actuais indicadores globais das perspecti
vas de crescimento da indústria da biotecnolo
gia são os seguintes: nos EUA, a indústria ba
seada na biotecnologia moderna apresentou 
um volume de negócios superior a 8 mil mi
lhões de dólares em 1992, uma taxa de cresci
mento de 28% c um aumento do emprego de 
13%. Com base nos níveis de expansão da bio-
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tecnologia observados, estima-se que as recei
tas da indústria da biotecnologia nos EUA au
mentem a uma taxa média de 40% até atingi
rem, no ano 2000, 52 mil milhões de dólares. 
A actual dimensão da indústria no Japão é, se
gundo fontes oficiais, de 3 800 milhões de dó
lares e o MITI calcula que deverá atingir 35 
mil milhões de dólares até ao final do século. 
Na Comunidade, apesar do surgimento de um 
número significativo de empresas e de um im
portante crescimento do mercado, sobretudo 
dos produtos biofarmacêuticos, que represen
ta mais de 3 mil milhões de dólares, com a ac
tual taxa de crescimento, a produção e o em
prego são sensivelmente os mesmos que no Ja
pão. Torna-se por conseguinte claro que, no 
ano 2000, com um mercado mundial estima
do em 100 mil milhões de ecus para a indústria 
da biotecnologia, a taxa de crescimento euro
peia terá de ser substancialmente superior à 
actual para garantir que a Comunidade se tor
ne num dos principais produtores desses pro
dutos, obtendo as vantagens decorrentes dos 
níveis de produção e emprego e mantendo 
simultaneamente um papel primordial no 
domínio da investigação. 

5.8. Factores desfavoráveis 

Os factores-chave que podem constituir um 
obstáculo para uma expansão significativa 
das aplicações da biotecnologia na Comuni
dade são os seguintes: 

— num domínio em que a trajectória da tec
nologia depende essencialmente da inves
tigação fundamental, a Comunidade fica 
aquém dos seus parceiros em termos de 
despesas públicas em investigação e desen
volvimento. Em 1993, o financiamento pú
blico das despesas de investigação e desen
volvimento em biotecnologia nos EUA foi 
fixado em mais de 4 mil milhões de dóla
res; no Japão, em 1991, excedeu 900 mi
lhões de dólares, enquanto as despesas da 
Comunidade e dos Estados-Membros to
talizaram cerca de 600 milhões de dólares. 
O quarto programa-quadro de investiga
ção e desenvolvimento propõe 650 mi
lhões de ecus para a biotecnologia durante 
cinco anos. Os Estados-Membros têm 
igualmente programas dedicados à I&D 
em biotecnologia; 

5.7. Factores que favorecem 
o crescimento, 
a competitividade 
e o emprego na Comunidade 

— Os sectores com as maiores potencialida
des para as aplicações da biotecnologia 
contam-se entre os mais fortes e competiti
vos na CE, apresentando um longo registo 
de crescimento sustentado, de aumento da 
produtividade e de desempenho altamente 
competitivo no plano comercial. 

— As empresas comunitárias nestes sectores 
(produtos químicos e farmacêuticos, trans
formação de produtos agrícolas) ocupam 
uma posição de liderança a nível mundial, 
com grande capacidade de inovação. 

— Entre os vários factores que favorecem o 
investimento em biotecnologia na Comu
nidade refiram-se as fortes bases científi
cas e de infra-estruturas, a existência de 
pessoal qualificado e a alta qualidade da 
engenharia dos processos e das instalações 
de produção. 

o investimento privado na investigação e 
desenvolvimento em biotecnologia na Co
munidade não compensa a escassez de fun
dos públicos; pelo contrário, os indicado
res existentes apontam para uma deslocali-
zação — uma exportação de capitais euro
peus, sobretudo para os EUA e o Japão, 
com um saldo líquido largamente positivo 
de 2 200 milhões de dólares desde 1984. 
Em 1990, no sector mais forte da biotecno
logia, a biofarmacêutica, 67% das paten
tes tinham sido registadas por empresas 
baseadas nos EUA, contra apenas 15% re
gistadas por companhias comunitárias. A 
Comunidade corre o risco de se tornar, no 
futuro, um dos principais mercados de pro
dutos biofarmacêuticos mas não um dos 
principais produtores. Existe uma correla
ção evidente entre a difusão da tecnologia 
e o investimento privado; 

é necessária regulamentação sobre a segu
rança das novas aplicações da biotecnolo
gia para garantir a sua harmonização e se
gurança e a aceitação do público. No en
tanto, a actual abordagem horizontal é 
mal aceite pelos cientistas e pelas indús
trias, que consideram que ela impõe restri
ções desnecessárias à investigação funda-
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mental e aplicada e à sua divulgação e que. 
por conseguinte, tem um efeito negativo 
na competitividade da Comunidade; 

a hostilidade à tecnologia e a inércia social 
no que se refere à biotecnologia têm sido 
mais acentuadas na Comunidade em geral 
do que nos EUA ou no Japão. Este assunto 
deverá, evidentemente, ser analisado com 
mais pormenor para se poder responder 
adequadamente a essas preocupações. 
Têm sido adoptadas medidas de apoio, tais 
como as acções no âmbito do programa 
Biotech e a criação de um grupo de consul
tores encarregado de analisar os proble
mas éticos. 

5.9. Conclusões e recomendações 

O potencial da biotecnologia como grande 
transformadora da competitividade aplicase 
sobretudo a determinados sectores-chave da 
Comunidade, nomeadamente na agricultura 
e transformação de produtos agrícolas, nas in
dústrias química e farmacêutica e em equipa
mentos de processos industriais. Estes secto
res contribuem de forma importante para o 
valor acrescentado e o emprego. O aumento 
da produção de 30%-40% registado a nível in
ternacional nos sectores mais activos depen
dentes da biotecnologia e nos serviços traba-
lho-intensivos a eles associados (por exemplo, 
investigação, cuidados de saúde) pode consti
tuir um importante estímulo para o aumento 
do emprego. 

Para se obterem melhores resultados das po
tencialidades da Comunidade no domínio da 
biotecnologia é necessário ultrapassar os ac
tuais obstáculos através da criação das condi
ções adequadas para o desenvolvimento e 
coordenação de uma política da biotecnologia 
e através da aplicação das seguintes recomen
dações: 

a) considerando que a regulamentação é im
portante para proporcionar à indústria um 
ambiente estável e previsível e porque in
fluencia critérios de localização tais como 
os ensaios de campo e a experimentação 
científica, a Comunidade deve mostrar-se 
favorável a uma revisão do seu quadro re
gulamentar para garantir que os avanços 
no conhecimento científico sejam sempre 
tomados em consideração e que a supervi

são regulamentar se baseie nos riscos po 
tenciais. Sempre que possível, um maioi 
recurso ao reconhecimento mútuo incen 
tivará as actividades de investigação no:· 
Estados-Membros. Além disso, se a Co 
munidade quizer evitar tornarse apenai 
num mercado c não num produtor de pio 
dutos derivados da biotecnologia, é essen 
ciai que a regulamentação comunitária se 
ja harmonizada com a prática internado 
nal. A criação de normas complementan' 
as medidas regulamentares; 

b) a Comissão pretende utilizar todas as pos 
sibilidades existentes no actual quadro re 
gulamentar no que se refere à flexibilidade 
e simplificação dos processos c à adapta 
ção ao progresso técnico. Para se mamei 
um elevado nível de protecção ambiental t 
reforçar a aceitação pública é necessarie 
coordenar e aumentar o apoio científico à 
regulamentação. Um órgão científico de 
consulta a nível comunitário para a difu 
são da biotecnologia com base nos conhe 
cimentos científicos adquiridos pelos co 
mités já existentes a nível nacional e co 
munitário poderá desempenhar um papel 
crucial para intensificar a colaboraçãc 
científica e dar o apoio necessário para 
uma abordagem harmonizada da avalia 
ção dos riscos associada à aprovação de 
produtos. Este órgão poderá também dar c 
seu parecer sobre o desenvolvimento de 
uma nova estratégia comunitária para a 
biotecnologia; 

c) uma vez que não acompanha os esforços 
feitos pelos seus parceiros em termos de in 
vestimento em investigação e desenvolvi 
mento, a Comunidade precisará de com 
pensar esse facto concentrando-se nos do 
minios mais fortes da investigação e desen
volvimento em biotecnologia e numa 
maior coordenação entre a Comunidade e 
os Estados-Membros para evitar a duplica 
ção de esforços, incentivar a colaboraçãc 
na investigação e rentabilizar os investi 
mentos em investigação c desenvol
vimento; 

d) as pequenas e médias empresas orientadas 
para a investigação desempenham um pa
pel importante na difusão da biotecnolo
gia e o desenvolvimento deste sector pode
rá beneficiar substancialmente da criaçãc 
de uma rede de parques científicos, já exis
tentes ou novos, no domínio da biotec 
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nologia na Comunidade, associando insti
tuições académicas, laboratórios de inves
tigação e PME. Esta rede permitirá, por 
um lado, um maior investimento nas áreas 
da biologia molecular e dos bioequipa-
mentos e, por outro, a participação de ins
tituições de capital de risco e outras insti
tuições financeiras. Os fundos estruturais 
poderão também desempenhar um papel 
importante; 

e) os Estados-Membros deverão criar novos 
incentivos para proporcionar um clima 
mais propício ao investimento em biotec
nologia e facilitar a transferência da inves
tigação e desenvolvimento aplicados para 
o mercado, que podem incluir incentivos 
fiscais, respeitando as actuais linhas direc
trizes da Comunidade relacionadas com a 
¡novação e o investimento em biotec
nologia; 

0 a comercialização da biotecnologia exigi
rá, em determinadas áreas, acções específi
cas destinadas a melhorar a informação do 
público. Os Estados-Membros deverão in
centivar os grupos interessados a divulgar 
informações objectivas e a intensificar o 
diálogo; 

g) é necessário proceder a um maior esclare
cimento do ponto de vista ético sobre algu
mas aplicações da biotecnologia. Para tal, 
a Comissão irá reforçar o papel do Grupo 
de Consultores sobre as Implicações Éti
cas da Biotecnologia e de outros grupos 
que analisarão em particular as questões 
éticas associadas à investigação bio
médica. 

Actualmente, o valor global do mercado do 
sector, considerando ambas as suas compo
nentes, é estimado em 257 mil milhões de 
ecus ('). O sector do software representa 54% 
do valor global do mercado ('). Uma das prin
cipais características do sector é o facto de, 
neste momento, atravessar um período de 
transformação tecnológica e regulamentar 
que afectará consideravelmente o seu futuro 
crescimento e desenvolvimento. 

5.11. Europa: previsões 
de crescimento e emprego 

O mercado europeu regista um dos mais rápi
dos crescimentos a nível mundial, com uma 
taxa actual de crescimento de mercado da or
dem dos 6% ao ano, em termos reais, taxa que 
se tem mantido mesmo no clima de recessão 
que se vive actualmente. Os EUA são os prin
cipais beneficiários desse crescimento, tendo 
as suas vendas de programas aumentado, na 
Europa, de 330 milhões de dólares em 1984 
para 3,6 mil milhões de dólares em 1992. Em 
1991, 77% das exportações americanas de 
programas audiovisuais foram para a Europa, 
cerca de 60% das quais para a CE, sendo este 
o segundo maior sector industrial americano 
em termos de exportações, enquanto o défice 
anual da União Europeia com os EUA no co
mércio audiovisual ascende a cerca de 3,5 mil 
milhões de dólares. 

Alguns dados de crescimento impressionan
tes fornecidos por estudos recentes mostram 
claramente que até ao final deste século a pro
cura de produtos audiovisuais duplicará na 
Europa, aumentando as despesas quer hard
ware quer com software audiovisual de 23 pa
ra 45 mil milhões de ecus. 

C — Sector audiovisual 

5.10. Introdução 

O sector audiovisual, que abrange quer a pro
dução e distribuição de programas (hardwa
re), a que se pode acresentar o fabrico de equi
pamentos (software), reveste-se de uma im
portância económica muitas vezes subestima
da relativamente ao seu significado cultural 
indiscutível. 

O ritmo de tal crescimento irá acelerar-se com 
o impacto das novas tecnologias de transmis
são, que multiplicarão e diversificarão os vec
tores de distribuição (TV por satélite, TV por 
assinatura, vídeo «à la carte», TV interactiva, 
etc.). Prevê-se um aumento do número de ca
nais de TV dos actuais 117 para 500 até ao ano 
2000, com um aumento do número de horas 
de transmissão de TV de 650 000 para 
3 250 000 no mesmo período. Além disso, 

Fome: relatório OMSYC 1993. 
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prevê-se que o número de horas de programa
ção cifrada aumente 30 vezes, o que implica 
fluxos de receitas fundamentalmente diferen
tes e maiores. 

O sector audiovisual apresenta uma estrutura 
altamente trabalho-intensiva. Os custos de 
pessoal constituem 47% do orçamento típico 
do sector cinematográfico e, em média, 15% 
dos custos de exploração dos canais de TV (ou 
seja, sem contar com o pessoal envolvido na 
produção de programas, que podem ser adqui
ridos ou produzidos internamente). O sector 
oferece intrinsecamente um grande número 
de postos de trabalho que exigem um alto ní
vel de especialização, ou «intelectuais», como 
técnicos, actores, argumentistas, realizadores, 
etc. O sector é, assim, potencialmente menos 
vulnerável à concorrência dos mercados com 
custos de trabalho mais baixos. 

Embora faltem estatísticas fiáveis sobre o em
prego no sector, calcula-se que, pelo menos, 
1,8 milhões de pessoas trabalhem na área dos 
serviços audiovisuais na CE (ou seja, no sec
tor do software) ('). A forte tendência para o 
crescimento por parte da procura, acentuada 
pelo desenvolvimento tecnológico, no sector 
do software audiovisual na Europa e a nature
za e estrutura dos postos de trabalho que pode 
oferecer tornam claro que existe um potencial 
notável para a criação de empregos no sector. 
Estimativas recentes apontam para a duplica
ção a médio prazo da parte das despesas do
mésticas atribuída aos produtos de software 
audiovisual. De acordo com as previsões de 
crescimento do sector, com a condição de que 
esse crescimento se traduza na criação de em
pregos na Europa e não em transferências fi
nanceiras da Europa para outras partes do 
mundo, a criação de empregos poderá ser da 
ordem dos 2 milhões até ao ano 2000, manten-
do-se as actuais condições. Além disso, consi
derando que, caso sejam disponibilizados os 
devidos recursos, existe um nítido potencial 

para um aumento da nossa parte de mercado, 
não é irrealista que o sector dos serviços au
diovisuais possa dar emprego, directa ou indi
rectamente, a quatro milhões de pessoas. 

5.12. Conclusões 

É fundamental que o crescimento previsto pa
ra o mercado audiovisual europeu se traduza 
em postos de trabalho na Europa. Dada a na
tureza intrínseca dos produtos audiovisuais (o 
seu custo tem de ser amortizado cm grandes 
mercados domésticos), há que definir políti
cas nacionais concertadas e politicas comuni
tárias para alcançar esse objectivo. Há que es
tabelecer uma relação crescimentofcmprego 
positiva no sector audiovisual europeu e evi
tar que recursos crescentes sejam desviados 
para a criação de empregos noutras partes do 
mundo, o que tornaria a Europa um consumi
dor passivo dos produtos audiovisuais de ou
tros países, ficando deles dependente quer 
económica quer culturalmente. Esta determi
nação está na base da posição firmemente as
sumida pela Comunidade nas negociações do 
GATT e dos instrumentos politicos desenvol
vidos desde o Conselho Europeu de Rodes, em 
1988. Além disso, a Comissão apresentará du
rante o primeiro semestre de 1994 um «livro 
verde» sobre a politica audiovisual, que pro
põe possíveis desenvolvimentos e o aperfei
çoamento dos actuais instrumentos políticos 
neste domínio, com o objectivo de maximizar 
o seu impacto e contribuir para garantir não 
só a sobrevivência, mas também o crescimen
to de uma indústria de software audiovisual 
viável na Europa até ao ano 2000. A parada 
é alta. O sector audiovisual deixou de ser um 
sector marginal em termos económicos ou em 
termos de emprego. Pelo contrário, ele será um 
dos sectores mais importantes de serviços no 
século XXI, exigindo a atenção que lhe é 
devida. 

(') Fome: Eurostat. 
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Capítulo 6 

A Comunidade — Um 
parceiro mundial aberto 
e solidário 

Resumo 

As relações económicas mundiais deixaram 
de estar circunscritas ao comércio internacio
nal de mercadorias e de serviços. Na econo
mia mundial, a Comunidade e os seus princi
pais parceiros são interdependentes, devendo 
as políticas comunitárias reflectir tal realidade 
e basear-se nela. 

— A Comunidade deve prosseguir os seus es
forços com vista a uma rápida conclusão 
do Uruguay Round que contemple todos 
os problemas por resolver e que possibilite 
uma organização mundial do comércio. 

— No contexto da liberalização das trocas co
merciais e das relações económicas a nível 
mundial, a integração da Europa Central 
e Oriental e da ex-União Soviética na eco
nomia mundial contribuirá para reforçar o 
crescimento nesses países e no mundo em 
geral. Do mesmo modo e pelas mesmas ra
zões, a Comunidade deve apoiar uma inte
gração gradual e harmoniosa dos países 
em desenvolvimento na economia 
mundial. 

— A perspectiva da adesão dos países asso
ciados, confirmada pela cimeira de Cope
nhaga, constitui uma base para o desen
volvimento de uma zona europeia de mer
cados abertos e de cooperação económica, 
o que irá estimular o crescimento nos paí
ses associados e incentivar as exportações 
e, por conseguinte, o crescimento na Co
munidade. Tal processo de integração con
tribuirá para tornar mais competitivas no 
mercado mundial as empresas da Europa 
Ocidental e Oriental. 

6.1. Diagnóstico 

A economia da Comunidade é uma economia 
global. A Comunidade detém 1/5 do comércio 
mundial total de mercadorias. Na Europa, 12 

milhões de empregos dependem directamente 
das exportações de mercadorias; os serviços 
representam 1/4 das exportações de mercado
rias e de serviços consideradas em conjunto. 
Por outro lado, os dados comerciais só por si 
não reflectem adequadamente os laços econó
micos da Comunidade a nível mundial. O in
vestimento directo da Europa noutros países 
representa 1/3 do investimento estrangeiro di
recto mundial. A Comunidade estabeleceu re
lações estreitas com parceiros preferenciais, 
embora tais relações não dominem o comér
cio: as exportações comunitárias para os paí
ses da EFTA, da Europa Oriental, da bacia 
mediterrânica e países ACP, representam con
juntamente um pouco mais de 40% das ex
portações totais. 

Subjacente a esta visão estática, encontrase 
uma estrutura da economia mundial em rápi
da mutação. A imagem, característica do pós-
-guerra, de um comércio entre países acom
panhado por um aumento dos investimentos 
internacionais e tendo como principais inter
venientes grandes empresas está a tornar-se 
cada vez menos actual. O comércio de merca
dorias processa-se cada vez mais como comér
cio de produtos semitransformados entre em
presas. As empresas são de menor dimensão. 
O desenvolvimento das redes informáticas 
torna possível que as empresas cooperem de 
uma forma mais flexível do que se fossem em
presas comuns ou em regime de franquia. 

Daí advém que os factores-chave que determi
narão o comportamento comercial serão dife
rentes. Os direitos de importação, em geral, 
são menos importantes para os exportadores 
do que a regulamentação nacional (imposi
ções, segurança e protecção dos consumido
res). A actuação isolada por parte de uma na
ção ou Estado ou por parte de uma comunida
de económica oferece cada vez menos possibi
lidades de melhorar as condições dos seus 
operadores comerciais. Mesmo ao nível inter
nacional, as medidas políticas no sector co
mercial não podem ser tomadas sem conside
rar as possíveis relações com as políticas nou
tros sectores (comércio/taxas de câmbio, 
comércio/ambiente, comércio/segurança e 
comércio/direitos humanos), o que há dez 
anos muito raramente ocorria. 
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No entanto, a integração na economia mun
dial depende de urna rede sólida de relações 
comerciais. A análise da concorrência de
monstrou que as exportações extracomunitá-
rias de mercadorias se concentram demasiado 
frequentemente em sectores onde as perspec
tivas de procura a longo prazo são reduzidas. 
Por outro lado. os exportadores da Comunida
de não se concentraram suficientemente na 
região Ásia-Pacífico que. a médio prazo, ofere
ce o potencial de crescimento mais elevado. 
Embora as exportações comunitárias para al
guns mercados asiáticos tenham aumentado 
acentuadamente evidenciando as vantagens 
recíprocas do comércio livre, importa alargar 
a nossa presença e abrir ainda mais as perspec
tivas a nível do comércio mundial. 

As flutuações das taxas de câmbio nominais 
podem aumentar as incertezas nos mercados 
dos países terceiros e constituem um domínio 
adequado de actuação da Comunidade (ver 
ponto 6.5.) embora não pareçam estar na base 
da tendência que caracteriza a competitivida
de da Comunidade. 

São muitos os exemplos de práticas comerciais 
desleais. Umas dizem respeito a problemas 
tradicionais (dumping, subvenções, unilatera-
lismo), outras à existência de lacunas em no
vos domínios que exigem uma coordenação 
internacional (dumping social ou ambiental, 
impacto internacional de práticas anticoncor-
rência). Também neste domínio há um senti
mento de que a abertura do mercado não está 
a acompanhar o crescimento económico e o 
desempenho na exportação de muitos países, 
principalmente dos novos países industria
lizados. 

6.2. Posição dos Estados-Membros 

Diversos Estados-Membros salientaram nas 
suas contribuições os benefícios da economia 
de mercado aberta e de livre concorrência, tal 
como preconizada no Tratado da União Euro
peia, como estimulo da exploração das vanta
gens concorrenciais da Comunidade no âmbi
to da divisão internacional do trabalho; man
ter uma economia aberta facilita uma afecta
ção dos recursos onde estes são mais 
produtivos e, por conseguinte, uma especiali
zação nos produtos e serviços de elevado valor 
acrescentado e uma maior competitividade. 
Alguns Estados-Membros indicam que este 

raciocínio é igualmente aplicável aos produtos 
provenientes de países com custos salariais re
duzidos, pois o seu desenvolvimento combi
nado com uma abertura dos seus mercados 
acarreta novas oportunidades para a indústria 
europeia. 

Uma conclusão do Uruguay Round a breve 
trecho é considerada por todos os Estados-
Membros como necessária para a economia 

mundial. Diversos Estados-Membros refe-
rem-se à necessidade de, nas negociações fu
turas, ter em conta determinados factores com 
impacto no comércio, tais como o ambiente, 
as condições de concorrência c os aspectos 
monetários. No entanto, a inclusão de aspec
tos sociais nas negociações comerciais, bem 
como a utilização e as modalidades dos instru
mentos de politica comercial não são unani
memente aceites. 

A maior parte das contribuições salientam os 
benefícios resultantes do Espaço Económico 
Europeu e da integração gradual das econo
mias dos países da Europa Central e Oriental. 

Alguns Estados-Membros preconizam a in
tensificação e o aprofundamento da coopera
ção económica internacional, nomeadamente 
no âmbito do grupo dos países industrializa
dos (G-7). 

6.3. A Europa na economia mundial 

Um dos objectivos do Tratado da União Euro
peia é a abertura dos mercados à livre concor
rência, com especial relevo para a abertura dos 
mercados tanto dentro como fora da Comuni
dade. A abertura dos mercados constitui um 
elemento-chave da competitividade interna
cional. Na Comunidade, os mercados abertos 
facilitam a divisão internacional do trabalho 
e a afectação dos recursos aos sectores em que 
são mais eficazes, permitindo também que a 
indústria comunitária compre mercadorias e 
serviços (para consumo intermédio ou final) 
ou aumente o capital nas melhores condições 
disponíveis a nível mundial. 

No contexto de uma economia mundial cm 
evolução, a Europa encontra-se igualmente 
num processo de rápida mutação que, embora 
não estando ¡sento de perigos, proporciona 
grandes oportunidades para a Comunidade 
Europeia. 
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A conclusão com êxito das negociações de 
adesão com os quatro países da EFTA dará lu
gar à criação de uma comunidade industrial e 
comercial ainda mais forte. 

As mudanças verificadas recentemente na 
Europa Oriental e na ex-União Soviética têm 
consequências importantes a nível da Comu
nidade, proporcionando novas oportunidades 
de expansão do volume comercial total na re
gião e constituindo um desafio para a Comu
nidade e para as empresas comunitárias, na 
medida em que estas são chamadas a desem
penhar um papel activo no apoio a prestar a 
esses países na sua evolução para a plena eco
nomia de mercado, de modo a poderem con
cretizar todo o potencial de que dispõem. O 
Conselho Europeu, na sua reunião de Cope
nhaga, definiu os parâmetros por que deverá 
reger-se o desenvolvimento das futuras re
lações. 

A integração entre os Países Associados da 
Europa Central e Oriental e a Comunidade, 
resultante das decisões da cimeira de Cope
nhaga, constituirá um reforço complementar 
da capacidade comercial do continente euro
peu e da sua competitividade nos mercados 
mundiais. 

A longo prazo, a contribuição activa da Co
munidade para a integração harmoniosa e 
gradual dos países em desenvolvimento na 
economia mundial pode proporcionar benefí
cios e desafios idênticos. 

6.4. Estratégia 

Um enquadramento aberto e completo para 
as relações comerciais e económicas no âmbi
to de regulamentações aceites internacional
mente, aplicadas multilateralmente e acom
panhadas por uma estreita coordenação das 
políticas em todos domínios não abrangidos 
por tais regulamentações, é a única solução 
para maximizar o crescimento num mundo 
interdependente. Esta solução, no entanto, só 
poderá ser efectiva se a economia da Comuni
dade recuperar uma posição competitiva a 
longo prazo nos mercados mundiais. 

O ímpeto para a competitividade e a busca de 
uma posição forte no mercado global depende 
de uma visão a longo prazo: 20 anos e não 
dois. 

O sistema de comércio livre deve ser aperfei
çoado e alargado a fim de dar resposta ao desa
fio que constitui a interdependência económi
ca global. Para obter a confiança do público, 
esse sistema deve abordar os problemas 
actuais. 

A Comunidade deve poder tirar pleno partido 
desse sistema. As instituições comunitárias 
devem reagir mais rapidamente tanto às 
ameaças como às oportunidades que se lhes 
oferecem. A indústria e o comércio comunitá
rios devem trabalhar com mais afinco no sen
tido de estabelecer ligações sólidas com em
presas e consumidores estrangeiros. 

Há que evitar que o comércio internacional 
seja considerado a panaceia ou o bode expia
tório dos problemas actuais. O crescimento 
acentuado das exportações pode facilitar a ne
cessária reestruturação interna, mas a actua
ção limitada apenas ao sector externo, por 
mais radical que seja, não poderá jamais resol
ver os problemas actuais de desemprego. 

As prioridades da Comunidade devem reflec
tir a mudança estrutural dos mercados mun
diais, tanto no que se refere às perspectivas a 
longo prazo proporcionadas por regiões com 
um crescimento rápido tal como a Ásia, como 
no que diz respeito às oportunidades decor
rentes do ajustamento na Europa Central e 
Oriental e na CEI. 

Importa aproveitar estas últimas oportunida
des, pois representam não só futuros merca
dos de vasta dimensão, como também são 
uma oportunidade para que as empresas da 
Comunidade melhorem a sua competitivida
de nos mercados mundiais. Será necessário 
prosseguir a liberalização do acesso aos mer
cados e desenvolver relações económicas em 
domínios tais como a cooperação industrial, 
de modo a maximizar as vantagens para a Co
munidade e para os países associados decor
rentes de uma integração económica gradual. 

No entanto, a criação de novas oportunidades 
de mercado em países muito endividados de
penderá da redução efectiva do serviço da dí
vida que limita drasticamente a capacidade de 
importação desses países. A Comunidade de
senvolverá conjuntamente com outros parcei
ros todos os esforços no sentido de encontrar 
uma solução eficaz e duradoura para o proble
ma da dívida. 
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6.5. Recomendações 

a) Reformar as regras de comércio 
livre da economia mundial 

O Uruguay Round é um primeiro passo, há 
muito esperado, para alcançar o objectivo de 
reforçar as regras do GATT e de as completar 
de modo a reflectirem o actual conjunto, mais 
complexo e mais vasto, das relações económi
cas internacionais. É importante que se con
clua com êxito o Uruguay Round no ano em 
curso. As perspectivas para um desfecho favo
rável não melhoram com o tempo. Sem acordo 
no âmbito do Uruguay Round, o sistema de 
comércio livre ficará sujeito a fortes pressões 
proteccionistas de que se ressentirão tanto os 
actuais fluxos comunitários como as perspec
tivas de crescimento futuro. 

Até ao final do ano em curso e no futuro, as 
prioridades da Comunidade são claras: 

— Abertura dos mercados 
tanto no sector das mercadorias 
como no dos serviços 

Nas últimas negociações registaram-se pro
gressos em sectores em que a Comunidade é 
competitiva, pelo menos entre os principais 
países desenvolvidos e estabelece ram-se as ba
ses para um maior desenvolvimento entre os 
países que participam no GATT 

As negociações de adesão ao GATT de países 
tais como a China e a Rússia serão uma opor
tunidade para garantir da parte desses países 
um empenhamento inequívoco em manter a 
abertura dos mercados. 

A Comunidade deve contribuir positivamen
te para concretizar essas vantagens. 

Mesmo concluído com êxito, o Uruguay 
Round baseia-se ainda numa abordagem par
cial da liberalização do comércio que contem
pla apenas os entraves governamentais ao co
mércio. É importante desenvolver regras mul
tilaterais para suprimir as práticas e estruturas 
que constituem obstáculos ao comércio. Na 
Comunidade, é dada uma resposta adequada 
a tais obstáculos através de uma política de 
concorrência activa. No entanto, as políticas 
de concorrência dos seus principais parceiros 

comerciais não seguem as mesmas orienta
ções tendentes a impedir tais entraves. Por 
conseguinte, as regras multilaterais neste do
mínio devem estabelecer uma base de actua
ção para as empresas comunitárias e dotá-las 
de oportunidades comerciais acrescidas. 

— Regras para uma economia mundial 

Na economia mundial, o número de domínios 
políticos em que decisões estrangeiras afec
tam as empresas da Comunidade está a au
mentar rapidamente, ao passo que as possibi
lidades de acção unilateral por parte da Co
munidade com vista a garantir a sua competi
tividade em detrimento de outras economias 
estão a diminuir. A estratégia em todos os do
mínios políticos deve consistir em procurar de
senvolver uma acção comum com os parceiros 
de modo a alcançar os objectivos da Comuni
dade, o que requer uma actuação atempada 
em determinados sectores, tais como a regula
mentação em matéria de propriedade intelec
tual e de investimento já incluídos no Uru
guay Round, ou o ambiente e as disposições 
multilaterais que permitirão estabelecer uma 
plataforma comum de actuação, ainda não in
cluídos no Uruguay Round. 

— Um enquadramento sólido 

Tal enquadramento é essencial para garantir 
uma acção imediata nas questões por resolver. 
O GATT é um instrumento demasiado infor
mal para dar respostas com a rapidez que se 
impõe aos novos desafios, para integrar as po
liticas em interacção contínua ou para garan
tir o pleno cumprimento de regras multilate
rais de complexidade crescente. O impacto co
mercial da protecção do ambiente é uma des
sas questões a abordar imediatamente depois 
do Round: a CE pretende que se constitua 
uma comissão permanente do ambiente na 
nova organização comercial multilateral. 
Uma organização reforçada de gestão do siste
ma multilateral é a condição indispensável pa
ra garantir que os resultados do Uruguay 
Round se façam sentir a longo prazo. 

— Regras mais harmoniosas 

Alguns acordos sectoriais dão azo a distorções 
intersectoriais que limitam o crescimento 
económico na Europa. No Uruguay Round, 
a Comunidade defende um acordo global que 
fixe regras que permitam restabelecer a disci-
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piina normal nos sectores dos têxteis, do ves
tuário e da agricultura, bem como em outros 
sectores abrangidos pelo GATT onde i \ res
trições comerciais manifestas ou dissimula
das. Este processo só pode ser um processo 
gradual que exige o envolvimento de todos os 
participantes e que deve decorrer no âmbito 
de um reforço global das regras do GATT, bem 
como no reconhecimento das políticas comu
nitárias nos domínios abrangidos. Nesta base, 
será benéfico não só para os produtores da Co
munidade como também para a totalidade da 
economia. 

— Regras mais rigorosas 

Trata-se do corolário necessário para a outra 
acção acima referida. O dumping e os subsí
dios à exportação continuam a ser uma amea
ça para a concorrência leal. É necessário refor
çar as regras do GATT destinadas a impedir a 
concorrência desleal. As medidas de salva
guarda devem também tornar-se mais eficazes 
e transparentes, para que a Comunidade pos
sa, tal como prevê o GATT, desenvolver uma 
acção temporária que permita uma reestrutu
ração da indústria. Sempre que possível, tal 
acção deve basear-se não numa actuação uni
lateral, mas num acordo de cooperação com 
todos os parceiros envolvidos. 

b) Simplificar o processo de tomada 
de decisões da Comunidade 

A política comercial deve aproximar-se do ci
dadão (transparência, avaliação dos interesses 
dos consumidores) e dotar a Comissão de 
maior autonomia (sob o controlo do Tribunal 
de Justiça Europeu). Tal facto aumentará a 
confiança dos produtores da Comunidade por 
verificarem que as decisões podem ser toma
das mais rapidamente e, por outro lado, exigi
rá não só poderes jurídicos, como também 
mais recursos para a Comissão e uma melhor 
cooperação por parte das administrações na
cionais (por exemplo, serviços de estatística e 
alfândegas). O aumento de recursos deve con
templar prioritariamente medidas antidum-
ping/anti-subvenções/medidas de salvaguar
da, o novo instrumento de acção, a dimensão 
internacional da política de concorrência e a 
acção destinada a impedir as infracções ou a 
utilização fraudulenta do sistema de contin
gentes do acordo multifibras. 

c) Promover as estratégias comerciais 
da Comunidade para o mundo 
do pós-Round 

As medidas de abertura dos mercados do Uru
guay Round serão aplicadas gradualmente. 
No entanto, não é demasiado cedo para deba
ter as estratégias que mais probabilidades te
rão de trazer benefícios à Comunidade (lu
cros, partes de mercado, novos investimentos 
e novas relações comerciais) no mercado mun
dial do pós-Round. Para tal, além do possível 
impacto na confiança comercial a nível mun
dial, há que prever as adaptações necessárias 
para tomar em consideração as novas situa
ções de concorrência nos mercados tanto da 
Europa como do resto do mundo. 

Embora não haja necessidade de duplicar, a 
nível comunitário, os esforços de promoção 
das exportações por parte dos Estados-Mem
bros, há, no entanto, que actuar mais firme
mente com vista a criar organizações comer
ciais de nível comunitário e a desenvolver or
ganizações da Comunidade que, em vez de es
tarem vocacionadas simplesmente para os 
mercados nacionais de exportação, se especia
lizem em mercados regionais. Nesta perspecti
va, a Ásia é uma região prioritária para a ac
ção da Comunidade. Os desenvolvimentos po
sitivos na América Latina (NAFTA, Merco
sur, etc.) proporcionam também outras 
possibilidades de acção nessa região. 

O enquadramento encontra-se já numa forma 
latente na teia dos acordos bilaterais, devendo 
ser reforçado à medida que esses países forem 
adoptando os princípios de um mercado aber
to multilateral. A Comunidade está não só a 
liderar os esforços de cooperação do G24, co
mo também está a desenvolver os seus pró
prios instrumentos através dos programas 
TACIS e PHARE. 

O elemento a incentivar, no momento presen
te, é o aumento do investimento das empresas 
nesses mercados, quer a nível bilateral quer 
através de iniciativas conjuntas com a indús
tria da Ásia ou da América. Uma maior inte
gração económica deste tipo dará lugar à ace
leração do ritmo de reformas a Leste e reduzirá 
a fricção que surgirá inevitavelmente em sec
tores que padecem de um excesso estrutural 
de capacidade. 
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Devemos melhorar a coordenação entre as 
políticas de promoção das exportações e as 
outras políticas de modo a aumentar as opor
tunidades de exportação, em especial no sec
tor sensível do desenvolvimento tecnológico. 
À medida que se alargar a cooperação política 
(por exemplo, em matéria de ambiente ou de 
biotecnologia no âmbito da declaração Co
munidade/Japão, ou de outros modos), as enti
dades envolvidas deverão estar conscientes 
das possibilidades que se abrem de criação de 
novas formas de cooperação industrial ou de 
novos mercados para os produtos comuni
tários. 

independentes. A definição das regras que re
gerão as futuras relações comerciais consti
tuem um elemento-chave destes acordos. A 
Comunidade declarou estar disposta a consi
derar a criação de uma zona de comércio livre 
que, no futuro, inclua a Rússia. 

Por último, a Comunidade deve prosseguir o 
processo de integração e de abertura multila
teral entre os participantes dos programas 
TACIS e PHARE e apoiar uma cooperação 
regional adequada, de modo a que possa ser 
evitado o antigo modelo das preferências sa
télites. 

A mundializaçãoda economia levanta a ques
tão da adequação dos actuais instrumentos de 
política comercial. Importa recorrer, desde já, 
a instrumentos mais positivos em matéria de 
cooperação comercial e intergovernamental. 

d) Desenvolver as relações 
com a Europa Oriental 
e com a ex-União Soviética 

No âmbito dos acordos europeus concluídos 
com a Polónia, Hungria, República Checa, 
República Eslovaca, Bulgária e Roménia, as 
partes comprometeram-se a criar uma vasta 
cooperação política e económica baseada nu
ma zona de comércio livre. Em Copenhaga, o 
Conselho Europeu decidiu acelerar o calendá
rio de supressão dos entraves ao comércio por 
parte da Comunidade, reconhecendo que um 
maior acesso ao mercado constituía um apoio 
essencial ao processo de reforma económica 
nesses países. 

Para além do enquadramento das futuras rela
ções comerciais já estabelecido, é necessário 
desenvolver relações económicas múltiplas e 
dinâmicas, incentivando a cooperação comer
cial e económica entre a Europa Ocidental e 
Oriental, e instituindo um enquadramento 
para a cooperação que inclua a aplicação de 
regras de concorrência comuns numa Europa 
alargada. Um dos benefícios de uma coopera
ção económica mais estreita será a redução 
dos diferendos, facilitando a adaptação e mini
mizando o recurso a medidas de protecção co
mercial. 

A Comunidade está actualmente a negociar 
acordos de parceria e de cooperação com a 
Rússia e com alguns dos outros novos Estados 

Para que as antigas economias europeias de 
planeamento centralizado possam realizar 
com êxito reformas que favoreçam os meca
nismos de mercado, a Comunidade terá de 
adoptar uma abordagem inovadora que, para 
além da abertura dos mercados c do apoio fi
nanceiro, inclua a necessária transferência de 
competências. A cooperação entre as empre
sas comunitárias e as empresas recentemente 
privatizadas pode desempenhar um papel-
chave a este respeito. 

e) Integrar a região 
do Sul do Mediterrâneo 
na economia europeia 

Os países vizinhos da região mediterrânica, de 
Marrocos até à Turquia, constituem a zona 
sul do futuro ambiente económico e social da 
União Europeia. Estes países, com uma popu
lação de cerca de 200 milhões de pessoas c 
uma demografia em rápido crescimento, cons
tituem um mercado de exportação potencial 
tão importante como a Europa de Leste. 

O desenvolvimento destas relações com vista 
a alcançar uma maior simbiose económica é 
um objectivo político c económico vital para 
a União Europeia. 

Já foram dados os primeiros passos para uma 
possível zona euro-mediterrânica de comercio 
livre: acordo de comércio livre com Israel 
(1989), união aduaneira a concluir com a Tur
quia até 1995 e com Chipre, acordo de asso
ciação a negociar com Marrocos em 1994 e, 
posteriormente, com a Tunísia e eventual
mente com outros países da região. 
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A conclusão com êxito das negociações de paz 
no Médio Oriente e o processo de liberaliza
ção económica em curso serão factores que 
contribuirão para desenvolver o comércio in-
tra-regional. 

Na próxima década, todos estes desenvolvi
mentos devem conduzir a um aumento signi
ficativo da actividade empresarial nos países 
mediterrânicos acompanhada por um maior 
investimento directo, um maior número de 
empresas comuns, um maior número de acor
dos de partilha da produção e, de um modo ge
ral, um nível mais elevado de interacção in
dustrial e comercial. 

Tais desenvolvimentos geoestratégicos na re
gião sul da Europa terão um impacto positivo 
na situação do emprego europeu devido à di
nâmica económica que se irá gerar na bacia 
mediterrânica. 

Para que estas possibilidades se concretizem, 
a CE deve contribuir activamente para as 
transformações sociais e económicas já inicia
das nesses países, que se encontram actual
mente num processo de maior abertura, de in
tegração regional e de aumento da eficácia das 
suas economias. 

f) Melhorar a competitividade 

As políticas comercial e económica não po
dem substituir o desenvolvimento pelas em
presas de produtos que possam ser comerciali
zados e dos meios de os distribuir nos merca
dos mundiais, respeitando os prazos, os custos 
e a qualidade exigidos. No que se refere aos 
custos sociais, o receio do chamado dumping 
social seria infundado se dissesse respeito à 
convicção de que em certos países a protecção 
social é mantida artificalmente a um nível 
baixo a fim de se obter uma vantagem compe
titiva noutras partes do mundo. Não devemos 
aceitar uma imagem demasiado simplista que 
associe, por um lado, países industrializados e 
salários elevados e, por outro, países em desen
volvimento e salários baixos. Às diferenças ve
rificadas nos salários dos trabalhadores, por si 
só, podem induzir em erro. É certo que as tec
nologias modernas se divulgam nas diferentes 
regiões do mundo mais rapidamente e com 
mais facilidade do que no passado. Mas um ní
vel reduzido de formação e de qualificações, 
bem como níveis de investimento globalmen

te mais baixos e infra-estruturas inadequadas 
podem neutralizar as eventuais vantagens re
sultantes dos baixos salários. 

Não pretendemos dizer com isto que a Comu
nidade não tenha dificuldade em concorrer 
com países que dispõem de um potencial ele
vado de mão-de-obra. Mas a competitividade 
europeia está a diminuir, mais pelo facto de se 
registarem na Europa graves distorções estru
turais do que devido às diferenças, a nível in
ternacional, dos custos sociais em diversos 
sectores. Nos países em desenvolvimento, o 
aumento da protecção social torna-se um ob
jectivo político defendido por todos, à medida 
que o rendimento nacional atinge um nível 
em que a realização de tais objectivos é possí
vel. A longo prazo, a solução consistirá em 
grande medida em ajudar esses países a cria
rem as condições necessárias para o desenvol
vimento da procura interna e o aumento do 
nível de vida. 

A procura de um maior grau de competitivi
dade, tanto nas políticas comerciais como 
noutras políticas, não deve implicar que a pro
tecção social diminua na Europa ou seja igno
rada nos outros países. Temos razões para es
tar orgulhosos a este respeito, visto que rivali
zamos com os melhores do mundo, tal como 
temos o direito de permanecer empenhados 
no estabelecimento de normas europeias de 
protecção social, sempre que seja necessário. 

A Comunidade e os seus Estados-Membros 
podem aproveitar todas as oportunidades pa
ra debater com os países em questão a necessi
dade de fazerem progredir as suas próprias le
gislações. Este aspecto pode ser incentivado 
através de medidas positivas, nomeadamente 
da prestação de assessoria jurídica ou assegu
rando a cooperação técnica sempre que neces
sário. Trata-se de objectivos legítimos da ajuda 
ao desenvolvimento e da cooperação econó
mica. Mas a política comercial não é um ins
trumento para a realização de tais objectivos. 

É com razão que nos opomos à acção unilate
ral de outros países para impor na Europa a 
sua concepção sobre a forma de dirigir o mun
do. As organizações internacionais responsá
veis pelas regras multilaterais são as únicas 
com competência para avaliar da conformida
de da Comunidade com estas regras, o mesmo 
princípio se aplicando para julgar a conformi
dade dos outros países a essas mesmas regras. 
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Podem distinguirse três frentes de acção: 

— informar melhor os actuais debates comu
nitários sobre o dumping social, explican
do por que razão a Comunidade pretende 
que as regras sejam estabelecidas a nível 
multilateral e não pode permitir que um 
país se erija em juiz unilateral das legisla
ções nacionais ou do respeito dos acordos 
internacionais por parte de outros países; 

— desenvolver uma política comunitária po
sitiva de cooperação económica para au
mentar em todo o mundo as condições de 
vida sem, no entanto, se recorrer à discri
minação comercial unilateral; 

— preparar as discussões necessárias, na Or
ganização Internacional do Trabalho e 
noutras instâncias, após o Uruguay 
Round, relativamente à melhor forma de 
aumentar o respeito dos acordos actuais e 
futuros no domínio da política social. 

g) Prosseguimento de uma política 
equilibrada no que se refere 
aos acordos preferenciais 

À medida que o nível de protecção diminui em 
todo o mundo, as preferências comerciais per
dem importância, excepto no caso de países 
recémchegados ao sistema de comércio livre 
da economia de mercado mundial. 

As preferências continuam a ser um impor
tante sinal do empenhamento politico da Co
munidade em relação a cada um dos seus vi
zinhos ou parceiros, mas deveriam ser torna
das compatíveis com a saúde e a estabilidade 
do sistema multilateral. Do mesmo modo, as 
relações económicas bilaterais específicas não 
deveriam limitarse a preferências comerciais: 
a integração económica não pode ser conse
guida unicamente através da redução dos di
reitos aduaneiros e das barreiras não pautais. 
Exige também a eliminação das distorções de 
concorrência resultantes de uma atitude in
compatível com as regras da concorrência ou 
dos auxílios de Estado. 

h) Deslocalização 

O aumento do investimento directo é um fac
tor positivo para o emprego, para a redução 

dos desequilíbrios e dos diferendos comer
ciais, bem como para o desenvolvimento da 
compreensão que a Europa tem da cultura de 
outros países e para a projecção da identidade 
europeia entre os seus parceiros comerciais. É 
um dos factores de relançamento da economia 
mundial em que as barreiras comerciais são li
mitadas, embora o aumento do investimento 
internacional deva ser acompanhado de esfor
ços no sentido de uma maior abertura dos 
mercados, especialmente nos novos países in
dustrializados. 

Não existem restrições ao investimento es
trangeiro na Comunidade, embora alguns Es
tadosMembros continuem a oporsc ao inves
timento em certos sectores. Fomentamos o in
vestimento, mas incentivamos igualmente os 
investidores estrangeiros a integraremse ple
namente na economia europeia. Não quere
mos as chamadas operações «de montagem» 
(screwdriver), cuja fórmula pode não ser 
atraente a longo prazo, para as operações ba
seadas na Europa, uma vez que temos custos 
de mãodeobra elevados e que o êxito de tais 
operações depende de custos de mãodeobra 
reduzidos. Para nós, o futuro está no investi
mento estrangeiro plenamente integrado na 
economia local, com funções de investigação, 
desenvolvimento, comercialização e gestão 
estabelecidas na Europa a par da produção, 
das vendas e dos serviços. Aliás, é essa a ten
dência, nomeadamente porque houve um au
mento acentuado do número de fusões c aqui
sições em proporção da totalidade do investi
mento estrangeiro na Europa. 

O investimento estrangeiro na Europa come
çou gradualmente a ser aceite pelos cidadãos 
europeus como um primeiro passo para uma 
cooperação mais estreita entre os diversos sec
tores na Europa e os sectores correspondentes 
nos principais mercados mundiais. O mesmo 
não acontece com o investimento europeu no 
estrangeiro, que é criticado há mais de 30 
anos, como uma forma de «exportar postos de 
trabalho». Argumentase muitas vezes que o 
investimento no estrangeiro priva pura c sim
plesmente a Europa de actividades com eleva
do valor acrescentado, aumenta as nossas im
portações e diminui as nossas exportações. 
Tratase de uma análise incorrecta. Mais de 
80% do investimento comunitário no estran
geiro é orientado para outros países membros 
da OCDE. Menos de 10% desse investimento 
é efectuado em países recentemente intinsi ι ia 
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lizados da América Latina e da Ásia. Em eer 
tas regiões da Comunidade, o nível de investi
mento em países onde os salários são baixos é 
mesmo inferior: 4% para o investimento fran
cês no estrangeiro, por exemplo, valor que 
pouco se alterou ao longo do tempo. Os indus
triais que investem fora da Europa fazem-no 
para abastecer outros mercados que não os 
seus, e as respectivas reimportações quase não 
atingem 10% de todas as aquisições intra-so-
ciedades efectuadas nos países com baixos sa
lários onde investiram. 

i) Actuar a nível multilateral 
para reduzir as flutuações 
das taxas de câmbio 

A par dos desequilíbrios macroeconómicos e 
dos problemas da balança de transacções cor
rentes que daí resultam para os principais paí
ses comerciais, as flutuações das taxas de câm
bio aumentam a incerteza e o número de dife
rendos comerciais, reduzindo deste modo a 
confiança das empresas e dificultando a recu
peração. 

Trata-se de um problema que a Comunidade 
não pode resolver isoladamente, e que exige 
uma solução multilateral associada a uma 
melhor coordenação entre as políticas ma
croeconómicas e estruturais das principais 
economias mundiais e não apenas a fixação 
das taxas de câmbio. A Comunidade pode 
contribuir para isso, assegurando, a nível da 
sua própria política interna, a coordenação 
das suas políticas económicas através de uma 
vigilância regular. 

A recente evolução verificada na Europa tor
nou a acção neste domínio ainda mais urgen
te. Os interesses comunitários só serão devida
mente tomados em consideração no debate 
mundial sobre as questões das taxas de câm
bio quando o resto do mundo considerar que 
a Europa voltou a estar empenhada na União 
Económica e Monetária. 

j) Adopção de uma política 
de concorrência verdadeiramente 
internacional 

Na maioria dos países a política de concorrên
cia foi desde sempre considerada uma prerro
gativa meramente nacional. A Comunidade 
foi a primeira a praticar uma política que pro

curava corrigir o impacto das distorções de 
concorrência sobre o comércio. De início apli
cada exclusivamente no interior da Comuni
dade, esta política foi gradualmente alargada 
ao comércio com os principais parceiros co
merciais da Comunidade na Europa. A políti
ca de concorrência contribuiu, assim, de uma 
forma preponderante, para o desenvolvimen
to do comércio internacional, nomeadamente 
para o aumento das possibilidades de exporta
ção das nossas empresas para mercados até 
então protegidos por práticas anticoncorren-
ciais, por auxílios de Estado ou por monopó
lios públicos. 

Contudo, nem todos os principais parceiros 
comerciais da Comunidade adoptaram uma 
política idêntica que assegurasse a abertura 
dos respectivos mercados às importações. Tais 
políticas não existem numa série de países do 
Extremo Oriente e do Sudeste Asiático, cujos 
mercados estão protegidos, não tanto por bar
reiras pautais e não pautais, mas essencial
mente por práticas anticoncorrenciais. O 
«Keiretsu» japonês e os sistemas de distribui
ção fechados de diversos outros países são 
apenas dois exemplos importantes deste fe
nómeno. 

O estabelecimento de regras que regulem estes 
problemas de concorrência deveria constituir 
uma das prioridades da Comunidade. Ideal
mente, tais regras deveriam ser acordadas a ní
vel multilateral, a fim de lhes assegurar a mais 
ampla cobertura possível. Tal como acima re
ferido, esta questão não faz parte da ordem de 
trabalhos do actual Round do GATT, embora 
certos códigos (em especial os códigos TRIPS 
e de serviços) incluam disposições relativas às 
práticas comerciais restritivas. A Organização 
do Comércio Multilateral, criada no âmbito 
do Round, deveria debruçar-se de imediato so
bre os problemas de política de concorrência 
especialmente as práticas comerciais restriti
vas e os cartéis. O objectivo deveria, sem dúvi
da, consistir em acordar regras substantivas 
mínimas, embora seja ainda mais importante 
estabelecer procedimentos que assegurem o 
cumprimento dessas regras por todas as partes 
contratantes. Com efeito, o respeito integral 
dessas regras é o único meio de abrir realmen
te os mercados. O direito de recurso aos gru
pos especiais do GATT deveria ser reforçado, 
do mesmo modo que a eficácia das respectivas 
recomendações. Acordar em regras eficazes 
deste tipo será certamente um processo difícil 
e moroso mas já é tempo de o iniciar. 
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A curto prazo, no entanto, o primeiro passo 
consiste em alcançar um acordo quanto a um 
sistema de consulta e cooperação mútua com 
as autoridades responsáveis pelos aspectos da 
concorrência nos países terceiros a fim de se 
evitarem potenciais conflitos. A Comissão 
concluiu um acordo administrativo com as 
autoridades americanas responsáveis pela 
concorrência com o objectivo de limitar tais 
conflitos através de um processo de consulta, 
de cooperação e de coordenação. 

Se for mantido, o acordo que está actualmente 
a ser revisto no Tribunal de Justiça pode servir 
de modelo para outras negociações. Foram já 
realizados debates para o efeito com as autori
dades canadianas, a que poderão seguirse ou
tros candidatos. Uma vez que um dos seus 
principais objectivos consiste em limitar os 
conflitos a que pode dar origem a sua aplica
ção, tais acordos só podem ser concluídos com 
autoridades que apliquem efectivamente as 
regras de concorrência. 
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ΠΙ — Emprego 





Capítulo 7 

Adaptação dos sistemas 
de educação 
e de formação profissional 

7.1. A formação, catalisador 
de uma sociedade em mutação 

Para o relançamento do crescimento, a reno
vação da competitividade e o restabelecimen
to de um nível de emprego socialmente aceitá
vel na Comunidade, a educação e a formação 
— paralelamente à sua missão fundamental 
de promoção do desenvolvimento individual e 
dos valores da cidadania — são incontestavel
mente chamadas a desempenhar um papel de
terminante. Convém todavia discernir perfei
tamente a natureza, o alcance e os limites des
se papel. Face aos problemas económicos e so
ciais que enfrentam actualmente, uns de 
natureza conjuntural, outros de carácter es
sencial e profundamente estrutural, as nossas 
sociedades impõem aos sistemas de educação 
e de formação exigências prementes, múlti
plas e por vezes contraditórias. Espera-se que 
a educação e a formação resolvam os proble
mas de competitividade das empresas, a crise 
do emprego, o drama da exclusão social e da 
marginalidade, em suma, que ajudem a socie
dade a ultrapassar as suas actuais dificuldades 
e bem assim a controlar as profundas muta
ções que hoje em dia atravessa. 

Estas exigências e expectativas são, em parte, 
largamente justificadas. Sem ter em conta os 
outros aspectos, é precisamente onde o nível 
de educação geral e de formação é mais eleva
do (na Alemanha, por exemplo, ou no Japão) 
que os problemas de competitividade e de em
prego se colocam com menos acuidade. A 
educação e a formação não podem, porém, ser 
consideradas como a única chave das ques
tões mais candentes. Só dentro de certos limi
tes, e em combinação com medidas a tomar 
em outros planos (políticas industrial e comer
cial, política de investigação, etc.), é que elas 
podem contribuir para a resolução dos proble
mas imediatos. O papel que elas poderão de
sempenhar, no decurso dos próximos anos, na 
emergência de um novo modelo de desenvol
vimento na Comunidade é, sem dúvida, in

contestável. Todavia, os sistemas de educação 
e de formação europeus só poderão assegurar 
esse papel se passarem por uma adaptação. 
Importa efectivamente rever o lugar da educa
ção e da formação no funcionamento da so
ciedade e as suas relações com a actividade 
económica e social no seu conjunto. Numa so
ciedade menos alicerçada no intercâmbio de 
mercadorias e mais na produção, transmissão 
e partilha de conhecimentos, o acesso ao sa
ber, teórico e prático, está na realidade desti
nado a ocupar um lugar central. 

Estas medidas de adaptação serão necessaria
mente aplicadas progressivamente, pelo que 
as suas repercussões só se farão sentir progres
sivamente. De imediato e no prolongamento 
de um certo número de disposições tomadas 
pelos Estados-Membros e pela Comunidade 
nos últimos anos, algumas acções bem conce
bidas em matéria de educação e de formação 
deverão, contudo, traduzir-se por uma série de 
efeitos positivos em três planos: a luta contra 
o desemprego, através da qualificação dos jo
vens e da reconversão do pessoal liberto pelas 
subidas de produtividade associadas ao pro
gresso tecnológico; o relançamento do cresci
mento através do reforço da competitividade 
das empresas; o desenvolvimento de um cres
cimento gerador de um maior volume de em
prego, através de uma melhor adaptação das 
competências, gerais e específicas, à evolução 
dos mercados e das necessidades sociais. Para 
ter uma ideia concreta dos contornos e do con
teúdo das acções a empreender, é indispensá
vel efectuar o diagnóstico da actual situação 
da educação e da formação na Comunidade. 

7.2. Posição dos Estados-Membros 

Os Estados-Membros referem nas suas contri
buições o duplo papel do sistema de formação 
profissional: 

— a formação é um instrumento de uma polí
tica activa do mercado de trabalho; serve 
para adaptar as qualificações profissionais 
às necessidades do mercado sendo, por 
conseguinte, um elemento chave para con
ferir maior flexibilidade ao mercado de tra
balho; o sistema de formação desempenha 
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um papel fundamental na luta contra o de
semprego, facilitando a integração dos jo
vens no mercado de trabalho e a reinserção 
dos desempregados de longa duração: 

— os investimentos no capital humano são 
necessários para aumentar a competitivi
dade, nomeadamente para facilitar a assi
milação e divulgação das novas tecno
logias. 

Na perspectiva das políticas relativas ao mer
cado de trabalho, as contribuições dos Esta
dos-Membros convergem quanto à necessida
de de promover a formação contínua nas suas 
diversas formas (por exemplo, a formação em 
alternância e complementar, sistemas de rota
ção e de licenças de formação): alguns Esta
dos-Membros consideram que deve ser dada 
prioridade a acções preventivas que abranjam 
pessoas de qualificações modestas cujo em
prego poderá correr perigo, bem como as ac
ções que visem a integração dos desemprega
dos e dos jovens no mercado de trabalho. 

Os Estados-Membros manifestam acordo so
bre a necessidade de uma maior intervenção 
do sector privado nos sistemas de educação 
efou de formação profissional e na formulação 
de políticas de educação e de formação que 
atendam às necessidades do mercado e às cir
cunstâncias locais, sob a forma, por exemplo, 
do incentivo à colaboração das empresas com 
os sistemas de educação e de formação e da in
tegração da formação contínua pelas empre
sas nos respectivos planos estratégicos. 

Entre as melhorias específicas dos sistemas de 
formação, são apontadas as seguintes su
gestões: 

— a transição do sistema educativo para o 
trabalho deveria ser facilitada através de 
uma formação mais prática e da aprendi
zagem, assegurando um nível mínimo 
mais elevado antes do abandono dos siste
mas educativos; 

— o ensino poderia ser racionalizado, preven
do formações gerais menos longas e que 
respondam mais directamente às necessi
dades do mercado, o que seria feito promo
vendo a formação profissional como alter
nativa à universidade; 

— deveria ser assegurada uma melhor coor
denação entre as acções das diferentes ad
ministrações e organismos com responsa
bilidades em matéria de formação e no do
mínio do mercado de trabalho. 

No âmbito das disposições do Tratado da U ni-
ão Europeia, propõe-se que a Comunidade 
concentre a sua acção na promoção da coope
ração entre Estados-Membros c no apoio das 
estratégias nacionais tendentes a melhorar a 
eficácia e a qualidade da formação, para a 
criação de um espaço aberto de educação na 
Comunidade, através de um reconhecimento 
das qualificações alargado, c no prossegui
mento dos programas comunitários que vi
sam conferir uma dimensão europeia à forma
ção. 

7.3. Diagnóstico 

Antes de mais, é necessário ter bem presente 
que a situação assume diferentes facetas de 
um Estado-Membro para outro. Em alguns 
Estados-Membros, o estado do ensino básico 
é satisfatório, enquanto o nível de formação 
profissional se mantém insuficiente. Em ou
tros Estados-Membros, a formação contínua 
é deficiente, enquanto a formação básica é ex
celente. Em outros casos ainda, a formação 
contínua está assegurada mas a formação ini
cial apresenta deficiências. 

A avaliação da actual situação da Comunida
de neste domínio faz ressaltar grandes con
trastes, coexistindo algumas deficiencias com 
um certo número de aspectos positivos. 

a) Aspectos negativos 

As deficiências mais importantes podem ser 
identificadas com base em críticas a maior 
parte das vezes dirigidas aos sistemas de edu
cação e de formação pelos meios industriais, 
pais de alunos, observadores sociais, etc. A 
principal deficiência é o nível médio relativa
mente baixo de formação na Comunidade, 
mais particularmente o número demasiado 
importante de jovens que abandonam o siste
ma escolar sem a formação de base indispen
sável. Na Comunidade, a percentagem do 
conjunto do grupo etário normal que deixa o 
sistema escolar com um diploma secundário 
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do segundo ciclo é de 42%. Nos Estados Uni
dos atinge 75% e no Japão 90%. Num deter
minado grupo etário, a percentagem de jovens 
que frequenta o ensino superior é, em média, 
de 30% na Comunidade, sendo de 70% nos 
Estados Unidos e de 50% no Japão. 

Este problema prende-se directamente com o 
do insucesso escolar, factor de marginaliza
ção e de exclusão económica e social com um 
impacto particularmente importante, e em 
progressivo aumento. Na Comunidade, 25% 
a 30% dos jovens vítimas deste insucesso 
abandonam o sistema escolar sem possuírem 
as bases suficientes para se integrarem correc
tamente na vida activa. Em grande parte, são 
eles que alimentam a população dos jovens 
desempregados de longa duração. 

Tal como reflecte a conjugação, à primeira vis
ta surpreendente, de uma taxa de desemprego 
elevada com um défice de qualificações em vá
rios domínios, uma segunda categoria de defi
ciências, na origem da segunda população im
portante de desempregados, é, num contexto 
de aceleração dos conhecimentos e de obsoles
cência cada vez mais rápida das tecnologias e 
das modalidades de organização do trabalho, 
o desenvolvimento ainda insuficiente dos siste
mas e das áreas de formação contínua, a desi
gualdade no acesso a este tipo de formação, as 
limitadas possibilidades existentes neste do
mínio para os trabalhadores empregados nas 
PME, etc. 

Embora o problema da adaptação das qualifi
cações se coloque essencialmente em relação 
às competências de níveis inferior e intermé
dio, manifesta-se, por outro lado, um défice 
real num certo número de domínios ligados às 
aplicações da ciência e da tecnologia e às inte
racções destas com o funcionamento social: 
tecnologias da informação, aplicações das bio
tecnologias, aplicações das regulamentações 
no domínio do ambiente, qualificações que 
combinam competências técnicas e compe
tências em matéria de gestão, etc. 

Com um sistema universitário que, desde o 
início dos anos 70, se confronta com o proble
ma de absorver uma quantidade crescente de 
estudantes, mantendo simultaneamente a 
qualidade do ensino, e um ensino profissional 
marginalizado e objecto de crescente abando
no, os sistemas de formação e de educação 
mais desenvolvidos dos países da Comunida

de estão, por outras palavras, sujeitos a condi
cionalismos cada vez mais fortes. Cedem sob 
o peso conjugado de novas expectativas (au
mentar o capital de formação inicial e a capa
cidade de adaptação dos indivíduos às trans
formações profissionais e sociais ao longo da 
sua vida) e de antigas missões (socializar os in
divíduos, transmitir os valores fundamentais 
da cidadania). 

A estas características observáveis a diversos 
níveis nos diferentes países, mas, em média, 
presentes em grau significativo no conjunto 
da Comunidade, sobrepõe-se um certo núme
ro de limitações a nívei europeu: inexistência 
de um verdadeiro mercado europeu das quali
ficações e das profissões, falta de transparên
cia mútua e reconhecimento limitado dos títu
los e das competências à escala da Comunida
de e ausência de um verdadeiro espaço euro
peu do ensino aberto e à distância. 

b) Aspectos positivos 

Estas lacunas e insuficiências contrastam, no 
entanto, com um certo número de pontos po
sitivos e de evoluções prometedoras. 

Ao longo dos últimos anos, verificou-se na 
maioria dos Estados-Membros uma série de 
saltos qualitativos e quantitativos importan
tes: melhoria geral do nível de formação da po
pulação; aumento da taxa de escolarização; 
recuperação ou desenvolvimento do cresci
mento dos investimentos do dominio da edu
cação; aumento dos corpos directivos no ensi
no. Nalguns casos foram concebidas e execu
tadas reformas por vezes profundas dos siste
mas universitários e das políticas e estruturas 
de ensino, cujos efeitos deverão fazer-se sentir 
ao longo da década de 90: participação cres
cente do sector privado, descentralização da 
gestão dos sistemas educativos, multiplicação 
das iniciativas locais e regionais. 

Estas medidas surgiram a par de modificações 
de atitudes que se traduziram por uma aproxi
mação (nem sempre isenta de riscos) entre os 
sistemas educativos e o mundo empresarial, 
testemunhando os representantes do primeiro 
uma preocupação crescente em dispensar for
mações que preparem a integração no mundo 
do trabalho, compreendendo os responsáveis 
do segundo, com o desenvolvimento de novas 
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formas de organização do trabalho e de des
centralização das responsabilidades, a impor
tância da educação geral em paralelo com 
conhecimentos puramente profissionais. 

Com base nas acções assim encetadas, e no 
prolongamento dos esforços empreendidos e 
progressivamente intensificados, os Estados-
-Membros e a Comunidade deverão actual
mente proceder a uma adaptação do sistema 
de educação e de formação europeu. 

7.4. Elementos para a reforma 
dos sistemas de educação 
e de formação profissional 

a) Objectivos gerais 
e grandes orientações 

O princípio fundamental das diferentes cate
gorias de acções a empreender deverá ser o da 
valorização do capital humano ao longo de to
da a vida activa, partindo do ensino básico e 
prosseguindo com a formação inicial para em 
seguida, encontrar apoio, na formação contí
nua. É através da generalização da melhor 
prática nos diferentes Estados-Membros nes
tas várias fases que se conseguirá o desenvolvi
mento de um sistema de educação e de forma
ção com a necessária qualidade. 

Para lutar contra o desemprego dos jovens 
sem qualificações, o objectivo deverá ser a ins
tauração de sistemas e fórmulas que permi
tam assegurar simultaneamente uma forma
ção de base sólida, de nível suficiente, e a liga
ção entre a formação escolar e a vida activa. 
As competências fundamentais indispensá
veis à inserção social e profissional abrangem 
ao mesmo tempo um perfeito domínio dos 
conhecimentos básicos (conhecimentos lin
guísticos, científicos, etc.) e competências de 
carácter tecnológico e social: capacidade de 
evoluir e de actuar num ambiente complexo e 
de grande densidade tecnológica marcado, 
mais particularmente, pela importância das 
tecnologias da informação; capacidades de 
comunicação, de contacto e de organização. 
Abrangem, sobretudo, a capacidade funda
mental de adquirir novos conhecimentos e no
vas competências, de «aprender a aprender» 
pela vida fora. O percurso profissional efec-

tuar-se-á numa lógica de progressão continua 
das competências. 

A fim de preparar uma transição mais fácil e 
mais eficaz para a vida activa, deverão ser de
senvolvidas e sistematizadas as fórmulas de 
aprendizagem e de estágio em empresas, ten
dentes à aquisição de competências no pró
prio meio profissional. Em complemento da 
aprendizagem, deverá ser consideravelmente 
desenvolvida a formação profissional inicial 
em centros de formação especializada, como 
eventual alternativa à universidade. Será ne
cessário incentivar formações mais curtas e 
práticas preservando, no entanto, um nível de 
conhecimentos gerais que permita uma capa
cidade de adaptação suficiente e evite a hiper-
especialização. 

Nos seus esforços para conceber e executar ac
ções de educação e de formação adaptadas ao 
relançamento do crescimento e do emprego, a 
Comunidade e os Estados-Membros devem 
por sua vez atender à seguinte realidade: 80% 
da mão-de-obra europeia do ano 2000 já se en
contra hoje no mercado de trabalho. No cen
tro de todas as iniciativas, deve, pois, imperati
vamente, estar presente a ideia do desenvolvi
mento, da generalização e da sistematização 
da educação permanente e da formação contí
nua. Os sistemas de formação e de educação 
devem ser repensados cm função da necessi
dade crescente e que no futuro se irá intensifi
car ainda mais de recomposição e de recons
trução permanentes dos conhecimentos e do 
saber. Á criação de sistemas mais flexíveis c 
abertos de formação e o desenvolvimento das 
capacidades de adaptação dos indivíduos se
rão, de facto, cada vez mais necessários simul
taneamente às empresas, para melhor explo
rarem as inovações tecnológicas que criam ou 
adquirem e para os próprios indivíduos que, 
numa proporção importante, correm o risco 
de ter de mudar quatro ou cinco vezes de acti
vidade profissional ao longo da sua vida. 

Nesta adaptação, os sistemas de educação c dc 
formação são chamados a desempenhar um 
papel de primeiro plano. A Comunidade reve
la importantes carências em relação a deter
minadas categorias de técnicos superiores co
mo os técnicos capazes de manterem sistemas 
de fabrico flexível ou sistemas de controlo das 
emissões poluentes nas empresas. Em diver
sos domínios de ponta, a Europa ainda não 
dispõe dos recursos humanos necessários para 
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a execução de investigação de alto nível. Estas 
deficiências poderão ser ultrapassadas por 
meio da conjugação de esforços dos estabele
cimentos de formação especializada e de ensi
no superior. A cooperação entre as universida
des e o mundo económico, representa aliás 
uma via fundamental para a transmissão de 
conhecimentos, um vector de inovação e um 
factor de crescimento da produtividade nos 
sectores em desenvolvimento, potencialmente 
criadores de empregos. 

Importa igualmente dar às universidades os 
meios para desempenharem o papel que lhes 
cabe no desenvolvimento da educação contí
nua e da formação permanente. Em associa
ção com parceiros públicos e privados aos ní
veis nacional e regional, as universidades po
dem desempenhar um papel de promotoras da 
formação permanente através de acções, por 
exemplo, em matéria de formação de forma
dores, reconversão do pessoal docente do ensi
no primário e secundário, reciclagem do pes
soal dirigente médio e superior, etc. 

Para conferir a estas acções a sua plena projec
ção operacional, as iniciativas tomadas neste 
domínio devem encontrar apoio numa previ
são correcta e suficientemente precoce nas ne
cessidades em matéria de qualificações, por 
meio da identificação dos domínios em desen
volvimento e das novas funções económicas e 
sociais a assegurar, bem como do tipo de com
petências necessárias ao seu exercício. Embo
ra não permita um ajustamento em tempo 
real (sendo inevitável um período de adapta
ção), a organização a uma escala tão vasta 
quanto necessária de estudos neste domínio, e 
a criação de instrumentos de observação e de 
mecanismos de transferência das informações 
recolhidas para o sistema educativo deverão 
permitir reduzir ao mínimo o desfasamento 
entre competências procuradas e competên
cias disponíveis. 

Para levar a bom termo esta tarefa de adapta
ção do sistema educativo e de formação, e exe
cutar as acções descritas, não se trata apenas 
de aumentar de uma forma generalizada os 
meios públicos afectos a este domínio. Con
vém sobretudo proceder a uma reorganização 
dos recursos educativos, em ligação com a ac
ção dos serviços de emprego. 

De um modo geral, o sector privado, e mais 
particularmente as empresas, deverão partici

par mais activamente nos sistemas de forma
ção profissional. Para facilitar esta sua partici
pação devem ser desenvolvidos incentivos 
apropriados (de natureza fiscal e jurídica). A 
dimensão da formação deverá ser integrada 
nos planos estratégicos das empresas. Deverá 
igualmente ser encarada a reafectação de uma 
proporção significativa dos meios destinados 
a subsídios de desemprego, em prol de acções 
de formação. No sentido de uma afectação 
global óptima, deverá ser assegurada uma 
melhor coordenação entre a oferta pública e a 
oferta privada de formação. 

Aos poderes públicos caberá, essencialmente, 
para além do seu papel de incentivo e da sua 
tarefa de enquadramento geral das acções, 
fixar orientações e dar indicações claras sobre 
os objectivos a atingir nos diferentes planos. 

Os sistemas de educação e, sobretudo, de for
mação contínua desenvolveram-se por sua 
vez ao longo das duas últimas décadas num 
contexto em que o tempo de vida era domina
do pelo tempo de trabalho. Sob o efeito das 
constantes subidas de produtividade, assistir-
-se-á a uma diminuição suplementar do tempo 
de trabalho e a um reequilíbrio entre este e o 
tempo de formação. Abrem-se novas pistas pa
ra uma combinação entre a organização do 
tempo de trabalho e o desenvolvimento da for
mação, que conviria explorar e aproveitar con
venientemente. Será necessário multiplicar, 
avaliar e, em certos casos, generalizar algu
mas experiências neste sentido, baseadas, de
signadamente, em acordos entre os agentes in
teressados no seio das empresas. 

b) Meios específicos 

— Acção a nível dos Estados-Membros 
ou acções concertadas 

Em concertação a nível europeu, e mesmo 
num quadro e com o auxílio de instrumentos 
comunitários, os Estados-Membros deveriam 
explorar no sentido indicado os instrumentos 
que verdadeiramente controlam. Um aspecto 
fulcral será o desenvolvimento de verdadeiras 
políticas de formação que associem os pode
res públicos, as empresas e os parceiros so
ciais. A fim de assegurar, a nível europeu, uma 
transparência suficiente, facultar aos diferen
tes Estados-Membros o benefício da experiên
cia acumulada nos restantes e ajustar as res-
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pectivas acções às acções empreendidas nou
tros locais, as políticas e as estratégias postas 
em prática deverão dar lugar à publicação a in
tervalos regulares e à divulgação em larga es
cala, de documentos para apresentação de in
tenções, estudos e avaliações. 

Deverá ser privilegiada a formação contínua 
do pessoal nas PME, que constituem uma 
parte apreciável das empresas da Comunidade 
e representam um potencial inovador não ne
gligenciável. As autoridades regionais e locais 
têm neste aspecto, incontestavelmente, um 
papel particular a desempenhar, criando me
canismos de promoção das parcerias locais em 
matéria de formação contínua e de reconver
são dos trabalhadores. 

Por serem menos restritivos para os orçamen
tos públicos do que os financiamentos direc
tos, os instrumentos fiscais de que os Estados-
-Membros dispõem, deveriam ser igualmente 
utilizados neste sentido (diminuição dos en
cargos sociais para as empresas que organi
zam acções de formação, etc.). Os sistemas de 
subsídios de desemprego devem ser adapta
dos, pela aplicação de fórmulas que permitam 
reafectar uma parte dessas verbas para acções 
de formação, mais particularmente, para os 
desempregados de longa duração e os jovens 
que chegam ao mercado de trabalho sem qua
lificações. 

Será necessário criar sistemas generalizados 
e polivalentes de «créditos à formação» («che
ques formação»), capital recebido por cada jo
vem, a despender com flexibilidade ao longo 
de toda a sua vida activa, para a aquisição de 
novos conhecimentos e a actualização das 
suas competências. Estes sistemas já existem 
em alguns Estados-Membros, apesar dos seus 
limites quanto à amplitude e à população visa
da. Importa explorar e desenvolver fórmulas 
mais ambiciosas e de maior projecção, com 
base em modelos que melhor se adaptem às di
ferentes culturas nacionais: direito legal a «li
cenças de formação» a cargo do Estado; inte
gração do direito à formação nas convenções 
colectivas, etc. Neste contexto, impõe-se estu
dar e experimentar sistemas de conjugação 
com as iniciativas tomadas em matéria de 
crescimento da flexibilidade das condições de 
trabalho e de partilha do tempo de trabalha 

Em parceria entre universidades, poderes pú
blicos e empresas, devem ser instaurados siste

mas de formação inicial ou contínua nos domi 
nios que correspondem às competências tec
nológicas e sociais exigidas pelas funções e 
profissões em evolução (formações multidisci
plinares; formação no trabalho, num ambien
te de forte densidade em tecnologias da infor
mação; competências híbridas, técnicas e de 
gestão). Um aspecto central deverá ser o de
senvolvimento da formação pelas novas tec
nologias, nomeadamente as tecnologias da in
formação susceptíveis de contribuírem para 
melhorar a qualidade e a diversidade da edu
cação básica e da formação, introduzindo ele
mentos de modularidade e de interactividade. 

No prolongamento e seguindo o modelo das 
medidas tomadas por alguns Estados-Mem
bros, os países da Comunidade deverão igual
mente pôr em prática as disposições necessá
rias para aumentar a flexibilidade dos diferen
tes segmentos dos sistemas de ensino e a des
centralização da gestão dos sistemas 
educativos; dentro de certos limites, c tendo 
em conta os riscos de crescimento das desi
gualdades e da erosão da vocação humanista 
e cultural do ensino, tratar-sc-á igualmente de 
alargar as opções dos estudantes, e de estimu
lar a emulação entre os estabelecimentos de 
ensino superior. 

— Acção da Comunidade 

Em apoio e como complemento do conjunto 
destas acções, a Comunidade poderia e deve
ria tomar um certo número de iniciativas es
pecíficas, que podem ser agrupadas em torno 
de três grandes eixos. 

No prolongamento dos programas e disposi
ções regulamentares até agora adoptados, e no 
contexto da aplicação das orientações para os 
futuros programas em matéria de educação c 
de formação, o primeiro objectivo deverá ser 
um desenvolvimento ainda maior da dimensão 
europeia da educação: melhoria da qualidade 
da formação e promoção da inovação educati
va através da multiplicação dos intercâmbios 
de experiências e de informações sobre boas 
práticas e do desenvolvimento de projectos 
conjuntos; criação de um verdadeiro espaço c 
de um mercado europeu das qualificações c 
das formações através da melhoria da transpa
rência e do desenvolvimento do reconheci
mento mútuo das qualificações e das compe-
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tências; promoção da mobilidade dos docen
tes, dos estudantes e das pessoas em formação 
à escala europeia, mobilidade física e mobili
dade «virtual» facultada pelas novas tecnolo
gias de comunicação; desenvolvimento de ba
ses de dados e de bases de conhecimentos co
muns sobre as necessidades em matéria de 
qualificações; investigações comparadas so
bre as metodologias e políticas adoptadas; 
melhoria da interoperabilidade dos sistemas 
de ensino à distância e da normalização dos 
novos instrumentos descentralizados de for
mação multimédia, etc. 

Em ligação com as medidas tomadas a nível 
comunitário em matéria de política social e de 
política de emprego, e em concertação com os 
Estados-Membros, a Comunidade deverá 
criar um quadro político para as medidas, a 
médio e longo prazo, de conjugação dos siste

mas de formação contínua e de crédito à for
mação com as medidas de aumento da flexibi
lidade e de redução do tempo de trabalha 

De um modo geral, a fim de facilitar a constru
ção de um novo modelo de crescimento, de 
competitividade e de emprego em que a edu
cação e a formação desempenhem um papel 
central, e de garantir a indispensável igualda
de de oportunidades e o desenvolvimento coe
rente das três dimensões, educativa, formati
va e cultural, do sistema de educação e de for
mação europeu, a Comunidade deverá fixar 
de modo claro e decisivo as exigências essen
ciais e os objectivos a longo prazo para as ac
ções e políticas desenvolvidas neste domínio. 
Neste contexto, poderia ser dado um sinal im
portante, e obter-se um efeito de sensibiliza
ção, proclamando e organizando (por exem
plo, em 1995) um «Ano Europeu da 
Educação». 
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Capítulo 8 

Transformar o crescimento 
em postos de trabalho 

8.1. Introdução 

A Comunidade vai precisar simultaneamente 
de um crescimento económico sustentado e de 
um padrão de crescimento de emprego mais 
intensivo caso deseje atingir os seus objectivos 
de emprego e desemprego. 

Isso implicará alterações a nível das políticas 
económica e social e alterações a nível do am
biente do emprega com reflexos na estrutura 
do mercado de trabalho e nos incentivos fis
cais e de segurança social. Tais alterações pres
supõem novas relações e novos métodos de 
participação entre os que põem em prática e 
os que são afectados pelas alterações neces
sárias. 

A criação de mais postos de trabalho, indepen
dentemente dos níveis de crescimento econó
mico que a Comunidade for capaz de atingir, 
carece de uma nova solidariedade entre os que 
têm e os que não têm emprego, bem como en
tre os que obtêm os seus rendimentos a partir 
do trabalho e os que os obtêm a partir de inves
timentos. 

Simultaneamente, a Comunidade tem que 
melhorar a sua competitividade a longo prazo 
e evitar reagir de forma desproporcionada às 
alterações de curto prazo da competitividade 
a nível dos preços, resultantes das flutuações 
verificadas nas taxas de câmbio. Significa isto 
investir simultaneamente nos recursos huma
nos e desenvolver uma política activa de in
centivos a novas actividades económicas e ao 
crescimento do emprego nos sectores que são 
competitivos a nível nacional e internacional. 

O presente capítulo reconhece a necessidade 
de aumentar a eficácia do mercado de traba
lho e das políticas nesta matéria. Reconhece 
também que, por si só, o mercado não pode re
solver os problemas do emprego, do desempre
go e outros problemas sociais que lhes estão 
associados, com os quais a Comunidade é pre
sentemente confrontada. Ao conceber políti
cas de natureza fiscal bem como social e relati

vas ao mercado do trabalho é necessário to
mar plenamente em consideração os custos 
reais que o desemprego representa simulta
neamente para a sociedade e a economia. 

Isto pressupõe alterações significativas mas 
não significa uma mera desregulamentação 
dos mercados do trabalho na Europa. Pressu
põe sim um sistema de regulamentação e in
centivos renovada racional e simplificada 
tendente a promover a criação de postos de 
trabalho sem que o fardo resultante das altera
ções verificadas incida sobre os que já se en
contram numa posição frágil no mercado do 
trabalho. 

Todos os Estados-Membros estão presente
mente a ser afectados por graves problemas de 
desemprego a curto prazo. No entanto, a di
mensão de tais problemas não deve levar a Co
munidade a desviarse dos seus objectivos de 
longo prazo. O termo da recessão não trará 
consigo o fim das dificuldades a nível do em
prego. As preocupações de curto prazo devem 
ser ponderadas relativamente a dois imperati
vos de longo prazo: expansão das oportunida
des de emprego e conjugação do progresso 
económico com o progresso social. 

A orientação e as propostas salientadas no 
presente capítulo apoiam a estratégia de mé
dio prazo no sentido de «entrar no século 
XXI». A fim de alcançar tais objectivos c dar 
continuidade a uma combinação adequada 
em termos de medidas previstas e aplicadas é 
essencial garantir a participação activa de um 
número tão amplo quanto possível de interve
nientes sociais e económicos a todos os níveis. 
As iniciativas a partir da base têm que ser, tan
to quanto possível, incentivadas. Os parceiros 
sociais têm, nomeadamente, uma significati
va responsabilidade e oportunidade de traba
lhar em conjunto sobre novas formas a fim de 
encontrar novas soluções, incluindo a nível 
europeu através das estruturas criadas ao abri
go do protocolo social. 

8.2. Posição dos Estados-Membros 

Com algumas variações, todos os Estados-
Membros manifestaram o seu acordo nas res

pectivas contribuições sobre o diagnóstico re-
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lativo ao elevado nível do desemprego na Co
munidade: o desemprego e a criação insufi
ciente de postos de trabalho são essencialmen
te devidos a causas estruturais, às quais se vie
ram acrescentar os efeitos da presente re
cessão. 

Verificou-se unanimidade relativamente ao 
mau funcionamento dos mercados do traba
lho. A rigidez é causada pela falta de flexibili
dade do mercado do trabalho, nomeadamente 
em termos de organização do tempo de traba
lho, de salários e de mobilidade, e pela falta de 
adaptação da oferta de trabalho às necessida
des do mercado, nomeadamente no que diz 
respeito às qualificações dos trabalhadores. A 
referida rigidez está na origem dos custos rela
tivamente elevados do trabalho, os quais au
mentaram a um ritmo muito mais rápido na 
Comunidade do que nos nossos principais 
parceiros comerciais. Os elevados custos inci
tam as empresas a efectuar ajustamentos face 
ao estado da economia actuando sobre o fac
tor trabalho e favorecendo uma substituição 
do trabalho por uma maior intensidade do 
capital. 

Os sistemas de regulamentação destinados à 
protecção social tiveram, portanto, pelo me
nos em parte, efeitos negativos sobre o empre
go, uma vez que protegiam principalmente os 
que já têm emprego tornando a respectiva po
sição mais sólida e consolidando determina
das vantagens. Com efeito, tais sistemas agi
ram como um obstáculo à contratação de indi
víduos recém-entrados no mercado do empre
go ou relativamente aos desempregados. A 
este respeito, vários Estados-Membros falam 
de uma dualidade de critérios de tratamento 
caracterizada por um desfavorecimento dos 
desempregados. 

Também são citados outros factores desfavo
ráveis ao emprego. Entre estes encontram-se 
um nível importante de custos não salariais, 
nomeadamente sob a forma de contribuições 
fiscais e sociais e um incentivo insuficiente ao 
trabalho devido aos sistemas de protecção so
cial e da inadaptação dos organismos respon
sáveis pelo emprego. Vários Estados-Mem
bros citam também a concorrência dos países 
onde a mão-de-obra é mais barata como causa 
da perda de postos de trabalho, sobretudo em 
sectores de forte intensidade de mão-de-obra 
ou de mão-de-obra não qualificada. 

Se existe convergência entre os Estados-Mem
bros relativamente ao diagnóstico, verifica-se 
também um significativo acordo no que diz 
respeito às soluções. Não existem remédios 
milagrosos mas antes uma necessidade de re
formar em profundidade o mercado do traba
lho através da introdução de uma maior flexi
bilidade da organização do trabalho e da dis
tribuição do tempo de trabalho, de uma redu
ção dos custos do trabalho, da promoção de 
melhores qualificações e de políticas activas 
do trabalho. Verifica-se também uma grande 
convergência no que diz respeito à necessida
de de conservar os sistemas de protecção so
cial. Finalmente, é feita referência à priorida
de da luta contra o desemprego dos jovens e o 
desemprego de longa duração e contra a exclu
são social. 

Em matéria de organização do trabalho, a in
trodução de maior flexibilidade deveria ter lu
gar, por exemplo, removendo os obstáculos 
que tornam mais difícil ou dispendioso o em
prego a tempo parcial ou os contratos a prazo, 
facilitando uma maior adaptabilidade das car
reiras às situações de cada um, ou facilitando 
uma reforma progressiva. No que diz respeito 
à distribuição do tempo de trabalho, foram fei 
tas sugestões sobre a anualização das horas de 
trabalho ou em matéria de redução das horas 
de trabalho em tempo de recessão. Os obstácu
los à mobilidade sectorial, geográfica ou no in
terior das empresas deveriam também ser re
movidos. O aumento da flexibilidade deverá 
reflectir-se nas regulamentações e sistemas de 
negociação colectiva, facilitando uma maior 
adaptação às características dos mercados lo
cais e das empresas. 

No que diz respeito à redução dos custos do 
trabalho, foram feitas sugestões, por exemplo 
no sentido de estabelecer uma conexão entre 
o nível dos salários e os resultados das empre
sas e a produtividade para promover a contra
tação dos jovens, e como alternativa aos des
pedimentos em tempo de recessão. Vários Es
tados-Membros apelaram à moderação sala
rial a fim de tomar em consideração 
circunstâncias económicas locais, sectoriais 
ou gerais, por forma a melhorar a competitivi
dade e travar a inflação, bem como para favo
recer o emprego. No entanto, alguns Estados-
Membros referem que uma moderação sala
rial deveria tomar em consideração a necessi
dade de evitar uma contracção excessiva da 
procura. 
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A maioria dos Estados-Membros abordou es
ta questão nas respectivas contribuições. Su
geriram uma diminuição das contribuições 
sociais segundo modalidades diversas, no
meadamente concentrando as reduções das 
contribuições nos empregos de mão-de-obra 
não qualificada. Entre as sugestões feitas para 
compensar a perda de rendimentos, foi salien
tada a possibilidade de serem introduzidos im
postos que incidam sobre as actividades ou 
produtos poluentes, a energia ou os recursos 
naturais escassos, ou a promoção de sistemas 
de seguros privados. A introdução de even
tuais «impostos verdes» é, no entanto, enten
dida de forma não uniforme, manifestando al
guns Estados-Membros reservas quanto aos 
efeitos de tais impostos sobre a competitivida
de internacional. 

A fim de facilitar o emprego dos jovens foi su
gerida a introdução de uma maior flexibilida
de no que diz respeito ao salário mínimo, con
tribuições sociais reduzidas ou outras condi
ções do contrato, por exemplo através da intro
dução de modalidades flexíveis de aprendi
zagem, de formação ou de práticas profis
sionais. 

As ideias avançadas relativamente às políticas 
activas do trabalho incidem em três aspectos. 
Algumas referem-se aos serviços do emprego, 
tal como o reforço do papel das agências de 
emprego que deveriam desempenhar melhor 
a respectiva função, ou seja, abordar a oferta 
e a procura de trabalho através de uma melhor 
ligação com as empresas e os mercados locais, 
ou a instituição de agências de emprego priva
das. O desenvolvimento de actividades de ser
viços de mão-de-obra intensiva, incluindo 
através de uma maior liberalização, bem como 
as novas actividades, por exemplo nos domí
nios social, cultural, da saúde, do ambiente e 
da qualidade de vida em geral, é apresentado 
pela maioria dos Estados-Membros como pro
porcionando perspectivas de emprego consi
deráveis. Finalmente, vários Estados-Mem
bros consideram necessário um exame dos sis
temas de protecção a fim de garantir que in
centivam o emprego, uma melhor adaptação 
das prestações à situação do mercado e uma 
melhor orientação das despesas para as con
centrar nos que têm realmente necessidade. 

Vários Estados-Membros sugeriram a intro
dução de uma análise de tipo custo/benefício 
das iniciativas legislativas comunitárias no 
domínio social. 

Finalmente, no que respeita aos instrumentos 
tendentes a articular estas importantes refor
mas, os Estados-membros colocam a tónica 
na necessidade de um consenso social e de 
uma atitude de cooperação de todas as partes 
interessadas, propondo alguns a procura de 
um consenso a nível comunitário. 

8.3. Natureza e dimensão 
do problema 

a) Elevadas taxas de desemprego 
registado e de desemprego oculto 

Ao longo dos últimos três anos o desemprego 
registado na Comunidade aumentou de forma 
significativa, sendo presentemente de cerca de 
16 milhões de pessoas, ou seja, de 10,5% dos 
efectivos registados. Todos os Estados-Mem
bros foram afectados, embora se verifiquem 
variações significativas dos níveis de desem
prego entre eles. 

Este aumento do desemprego segue-se a um 
período em que a taxa de desemprego linha 
vindo a diminuir paralelamente a um cresci
mento económico estável. No entanto, mes
mo após 4-5 anos de crescimento económico 
estável em finais dos anos 80, quando a taxa 
de desemprego atingia o seu nível mais baixo 
de há uma década a esta parte, o desemprego 
era ainda da ordem de 12 milhões, ou seja, 
mais de 8% da população activa, estando em
pregada apenas 60% da população cm idade 
activa. De facto, dos 10 milhões de postos de 
trabalho adicionais criados no referido perío
do, só 3 milhões foram ocupados por desem
pregados registados, sendo os restantes ocupa
dos por recém-chegados ao mercado de traba
lho ou por aqueles que o reintegram. 

b) Baixa taxa de emprego 

A taxa de emprego na Europa (a proporção da 
sua população em idade activa que ocupa um 
posto de trabalho) é a mais baixa do mundo in
dustrializado. Além disso, ao longo das duas 
últimas décadas diminuiu de um pouco mais 
de 60% para um pouco menos deste valor. Em 
comparação, as taxas de emprego no Japão e 
na Escandinávia têm-se situado sistematica
mente acima dos 70%, tendo a dos Estados 
Unidos, a qual se situava em 1970 a um ní-
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vel idêntico ao da Comunidade, crescido regu
larmente até atingir o actual nível de 70%. 
As divergências em termos de criação de pos
tos de trabalho, entre a Comunidade e outras 
economias desenvolvidas, e entre os próprios 
Estados-Membros, são muito superiores ao 
que poderia deduzir-se a partir das diferenças 
verificadas a nível de resultados económicos. 
Entre 1970 e 1992, a economia dos Estados 
Unidos cresceu 70% em termos reais, um va
lor inferior ao crescimento comunitário de 
81 %. No entanto, a taxa de emprego dos Esta
dos Unidos cresceu 49% contra apenas 9% 
na CE. No Japão, país em que se verificou um 
crescimento económico de 173% desde 1970, 
o emprego cresceu 25%. 
Na maioria dos países europeus o produto do 
crescimento económico foi essencialmente 
absorvido pelas pessoas que mantiveram os 
seus postos de trabalho, verificando-se a exis
tência de uma grande quantidade de desem
pregados que foram excluídos. 
A economia espanhola constitui o exemplo 
mais significativo. Entre 1970 e 1992 a econo
mia espanhola registou um crescimento de 
103%. Mas em 1992 a taxa de desemprego era 
0,3% inferior à verificada em 1970. Também 
outras economias da CE manifestam um cres
cimento do emprego relativamente reduzido 
quando comparado com a produção. Ao lon
go do período 1970-1992, o crescimento total 
em termos de produção e emprego foi, respec
tivamente: Alemanha, 70% e 11%; França, 
77% e 6%; Itália, 85% e 18%; Reino Unido, 
51% e 3%. 
Enquanto as taxas de emprego na Comunida
de acompanham de um modo geral os níveis 
de desenvolvimento, verificando-se nos Esta
dos-Membros do Sul da Europa taxas de em
prego de aproximadamente 50%-55% — ve-
rificam-se, no entanto, grandes variações en
tre economias com níveis idênticos de desen
volvimento económico. Assim, os Países 
Baixos têm uma taxa de emprego muito supe
rior à da Bélgica, assim como Portugal tem 
uma taxa de emprego superior à das outras 
economias do Sul da Europa. 

c) Alterações no horário de trabalho 

Quando são avaliadas as alterações verifica
das a nível de horário de trabalho e tendo em 
conta o potencial de criação de postos de tra

balho na Comunidade, é importante distin
guir entre volume de trabalho e número de 
trabalhadores. Até à data, vários Estados-
Membros têm tido mais êxito do que outros 

na forma de traduzir um determinado volume 
de trabalho em postos de trabalho através de 
diversas formas de redução do número nor
mal de horas de trabalho e aumentando o nú
mero de postos de trabalho a tempo parcial. 

Os Países Baixos avançaram muito mais nessa 
direcção do que os outros Estados-Membros. 
Em 1991, os trabalhadores prestaram uma 
média de apenas 33 horas de trabalho por se
mana, sendo de 39 horas semanais o valor re
ferente à Comunidade no seu conjunto. Na 
Dinamarca, o valor também era comparativa
mente reduzido, sendo inferior a 35 horas por 
semana. Em ambos os casos, tais valores re
flectem a percentagem relativamente elevada 
de pessoas que trabalham a tempo parcial, ou 
seja, 33% nos Países Baixos e 23% na Dina
marca, valores estes mais elevados do que em 
qualquer outro local da Comunidade. 

Entre 1983 e 1991,operiodo mais longo relati
vamente ao qual existem dados comparáveis 
disponíveis, o número médio de horas de tra
balho por pessoa e por semana diminuiu ape
nas 3% em toda a Comunidade, ou seja, pou
co mais de uma hora. Em contrapartida, nos 
Países Baixos, a redução foi de 13%, valor que 
equivale a uma redução média de cinco horas 
por semana na duração do trabalho no espaço 
de oito anos. 

Apesar de, com excepção dos Países Baixos, a 
redução do número de horas de trabalho na 
Comunidade ao longo dos anos 80 não ser 
substancial na maioria dos países, ela parece 
— nos Estados-Membros do Norte, com ex
cepção do Reino Unido — ter tido efeitos im
portantes sobre o mercado do emprego ao lon
go do referido período. O volume de trabalho 
adicional, em termos do total do número de 
horas trabalho prestadas, subiu apenas cerca 
de 2% na Dinamarca e na Bélgica mas, dada 
a redução do número médio de horas de tra
balho prestadas, o número de pessoas com um 
emprego aumentou 8%. Na Alemanha, o tra
balho efectuado aumentou 7% e o número de 
pessoas com um emprego 12%. Nos Países 
Baixos, mais de metade do aumento de 30% 
verificado na taxa ele emprego parece ser atri
buível às alterações do mercado de trabalho 
que deram origem a uma diminuição do tem
po médio de trabalho. 
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A experiência recente é rica de ensinamentos 
para o debate sobre a repartição do trabalho e 
do rendimento. Efectivamente, tal distribui
ção verificouse ao longo dos anos 80 em mui
tos EstadosMembros. apesar de só nos Países 
Baixos e talvez na Dinamarca ter sido um ele
mento deliberado da política de criação de 
postos de trabalho (ver gráfico 1 ). No entanto, 
esta questão é complexa e o potencial de cria
ção de postos de trabalho está dependente de 
um determinado número de factores sociais, 
fiscais e regulamentares. De igual modo. nem 
todos os países estão bem colocados para to
marem tais medidas devido ao facto de os ní
veis de rendimento per capita serem inferiores, 
o que tem como consequência que os rendi
mentos disponíveis a serem partilhados con
juntamente com os postos de trabalho são cor
respondentemente inferiores. 
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O desemprego de longa duração tornou se en
démico na Comunidade. Mais de metade dos 
desempregados estão nessa situação há mais 
de um ano. É um problema extremamente 
agudo para os jovens do Sul da Europa, repre
sentando aí mais de 50% dos desempregados 
de longa duração. No Norte, nomeadamente 
no caso dos homens, está mais concentrado 
junto dos trabalhadores não qualificados de 
meia idade que perderam os respectivos em
pregos aquando do encerramento de empre
sas. Nestas zonas, o desemprego dos jovens re
presenta apenas 15%25% do total. 

8.4. Desemprego: custos e causas 

Os custos económicos e sociais do desempre
go são enormes. Incluem não apenas as despe
sas directas com as prestações de segurança 
social a pagar aos desempregados, mas tam
bém as perdas verificadas a nível de impostos 
que os desempregados pagariam caso ocupas
sem um posto de trabalho; o aumento das soli
citações sobre os serviços de segurança social; 
aumento da pobreza, da criminalidade c de 
doenças; níveis acrescidos de insucesso 
escolar. 

ι Custo d» desemprego nos EstadosMembros 

O facto de a duração semanal média do traba
lho ter diminuído entre 1983 e 1991 em todos 
os EstadosMembros, à excepção do Reino 
Unido, significa que o trabalho disponível foi 
repartido entre um maior número de pessoas. 

d) Dificuldades 

com que determinados grupos 
específicos são confrontados 

A taxa de desemprego dos jovens (com idades 
inferiores a 25 anos) é duas vezes superior à ve
rificada nos adultos. No entanto, os respecti
vos valores variam de menos de 10% na Ale
manha e Luxemburgo, até 20%30% em mui
tos países do Sul da Comunidade, bem como 
na França e na Irlanda. 

A taxa de desemprego feminino na Comuni 
dade é significativamente superior à dos ho
mens. Em Maio de 1993 a taxa de desemprego 
feminino era, em média, superior a 12% en
quanto a dos homens era, em média, de 9%. 

Os custos decorrentes dos subsidios de desem
prego e da perda das receitas provenientes dos 
impostos sobre o rendimento e das contribui
ções de segurança social atingem um nível sig
nificativo na maior parte dos EstadosMem
bros. O custo destes dois elementos em toda a 
Comunidade, em 1993, estimase em 210 mil 
milhões de ecus, ou seja, perto de 4% do PIB 
comunitário. Os custos efectivos são ainda su
periores em virtude da diminuição da receita 
dos impostos indirectos e tendo em conta to
dos os custos sociais ligados ao desemprego. 

O gráfico 2 ilustra os custos directos do desem
pregoem cada um dos EstadosMembros. Tais 
custos incluem os montantes de subsídios de 
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desemprego pagos e as receitas perdidas, isto 
é, os montantes que se receberiam através de 
impostos e de contribuições sociais caso os de
sempregados ocupassem postos de trabalho. 

Na Alemanha, por exemplo, os valores suge
rem que o desemprego custará ao Estado, em 
1993, 40 mil milhões de ecus: 19 mil milhões 
provenientes de contribuições sociais e 21 mil 
milhões de receitas perdidas. As estimativas 
sugerem que, em toda a Comunidade, o de
semprego custará aos governos dos Estados-
Membros em 1993 mais de 200 mil milhões 
de ecus, montante que corresponde ao PIB da 
Bélgica. É de salientar que estes custos não to
mam em consideração os custos sociais mais 
vastos acima mencionados. 

A actual taxa de desemprego verificada na 
Comunidade deve-se, em parte, a uma taxa de 
crescimento insuficiente e, em parte, a facto
res de rigidez do mercado de trabalho. 

O crescimento lento não tem significado ape
nas reduzidas taxas de criação de postos de 
trabalho. Tem também travado o processo de 
ajustamento estrutural. Antes de 1973, a cria 
ção de novos postos de trabalho em sectores 
promissores, foi suficiente para absorver os 
postos de trabalho perdidos na agricultura e 
em indústrias em declínio, situando-se o de
semprego, na maior parte dos casos, abaixo de 
2%-3%. 

Desde 1973 que a criação de postos de traba
lho em sectores promissores tem sido muito 
mais lenta. A redistribuição do trabalho tor-
nou-se muito mais difícil devido à carência de 
oportunidades de emprego alternativas e às li
mitadas possibilidades que as empresas têm de 
desviar a mão-de-obra de actividades em declí
nio para outras em expansão e ao significativo 
impacto das novas tecnologias em termos de 
substituição de mão-de-obra, nomeadamente 
a referente às ocupações manuais e às que re
querem poucas qualificações. 

Mesmo tendo em conta que o número de pos
tos de trabalho na indústria transformadora 
começou a aumentar de novo no decorrer do 
periodo de crescimento acelerado verificado 
em finais dos anos 80, a evolução do emprego 
verificada nos sectores industrial e agrícola 
tem sido no sentido de uma diminuição. O em
prego no sector dos serviços tem aumentado, 
compensando parcialmente as perdas verifica
das noutros sectores da economia. Existem si
nais de que o crescimento verificado no sector 

dos serviços deixará de ser possível aos níveis 
anteriormente verificados. Para começar, os 
serviços representam actualmente um sector 
tão importante em todas as economias desen
volvidas que os rendimentos obtidos através 
de aumentos de produtividade no sector in
dustrial não serão suficientemente importan
tes para financiar a criação de postos de tra
balho noutros sectores da economia. Quais
quer aumentos de produtividade futuros terão 
a partir de agora que provir em grande parte 
de aumentos de produtividade no próprio sec
tor dos serviços. De facto, é possível e provável 
que tais aumentos sejam consequência de 
uma combinação da aplicação com êxito das 
tecnologias da informação e de novos métodos 
de organização do trabalho e de pressões de 
carácter concorrencial sobre as componentes 
do sector dos serviços sujeitas a concorrência 
internacional ou que representem um factor 
de produção importante para outras em
presas. 

Um dos corolários da significativa reestrutu
ração no sector dos serviços consiste no facto 
de o desemprego ser também susceptível de 
atingir os indivíduos mais qualificados e não 
apenas a componente não qualificada da po
pulação activa. Além disso, tal facto vai cons
tituir um novo desafio no sentido de limitar o 
desemprego. 

Por outro lado, tem sido com lentidão que as 
economias dos Estados-Membros e os merca
dos do trabalho se têm adaptado a outras alte
rações estruturais. Tais alterações têm incluí
do os efeitos da contínua industrialização das 
partes menos desenvolvidas do mundo com a 
subsequente reafectação de actividades. Es
tão também incluídos os efeitos da integração 
comunitária com, por um lado, o facto de a 
realização do mercado interno dar origem a 
uma racionalização, reestruturação e transfe
rência de actividades e, por outro, a conver
gência progressiva de Estados-Membros ricos 
e pobres. Estas alterações implicam que o mer
cado do trabalho deve igualmente adaptar-se 
à situação. 

A falta de flexibilidade do quadro regulamen
tar constitui igualmente um factor importan
te, não tendo os mercados de trabalho um 
grau de flexibilidade suficiente para garantir a 
melhor utilização dos recursos humanos. Os 
mercados do trabalho são entravados por res
trições que afectam a organização da duração 
do trabalho e o trabalho a tempo parcial, bem 
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como por barreiras à mobilidade geográfica, 
estrutural e intraempresarial. 

Os sistemas e as regulamentações de seguran
ça social e de protecção dos trabalhadores pri
vilegiam fundamentalmente os já ocupados, 
tornando por vezes mais difícil o acesso ao 
emprego aos recém-chegados. Deste modo. 
desenvolve-se um mercado de trabalho dual. 
que se reflecte em especial por elevados níveis 
de desemprego. Esta dualidade está igualmen
te presente a nível do trabalho temporário face 
ao trabalho permanente e do trabalho a tempo 
parcial face ao trabalho a tempo inteiro. 

As alterações sociais e demográficas também 
têm sido significativas: 

— o constante declínio da importância dos 
agregados familiares tradicionais (marido, 
mulher e filhos) enquanto principal unida
de social e económica da sociedade e a par
ticipação cada vez maior das mulheres no 
mercado do trabalho; 

— alterações demográficas com taxas de na
talidade em declínio tendo como conse
quência o envelhecimento da população. 
Apesar de tal facto não ter, ainda, resulta
do no envelhecimento da população acti
va (dado que o efeito é contrabalançado 
pela maior participação das mulheres jo
vens) tal consequência verificar-se-á de
pois do ano 2000. No entanto, as altera
ções demográficas estão a pressionar os or
çamentos da segurança social; 

— uma deslocação a nível das preferências 
políticas e dos consumidores, do forneci
mento público de bens e serviços para uma 
percentagem mais significativa da partici
pação junto do sector privado, contribuiu 
para a redução das actividades do sector 
público e, consequentemente, do emprego 
em muitas áreas da economia, incluindo 
áreas com potencial para crescimento do 
emprego. 

8.5. As consequências 
da mudança 

O efeito global destes factores económicos e 
sociais tem sido o de: 

— aumentar o ritmo da mudança necessário 
a nível das estruturas económicas e do 

mercado do trabalho a fim de manter o ní
vel de competitividade da Comunidade e 
consequentemente manter os níveis de 
emprego e de rendimentos reais; 

alterar a composição da mão-de-obra da 
Comunidade e impor alterações significa
tivas a nível da organização do mercado de 
trabalho bem como a nível das actividades 
de apoio — desde a formação profissional 
até à assistência à infância; 

limitar a capacidade que os governos têm 
de intervir directamente no processo de 
criação de postos de trabalho e obrigá-los 
a depender mais da criação das correctas 
condições do mercado e do fornecimento 
de incentivos adequados como forma de 
promover o emprego. 

8.6. A necessidade de soluções 
inovadoras 

Face aos níveis sistematicamente elevados de 
desemprego verificados na Comunidade e ao 
seu carácter cada vez mais estrutural, alguns 
observadores preconizaram a desregulamen
tação sistemática do mercado do trabalho — 
nomeadamente no que se refere à legislação 
relativa àprotecção do emprego e à determina
ção de salários — como única forma de equili
brar os mercados do trabalho. 

A maioria dos Estados-Membros avançou um 
pouco nesse sentido, colocando a tónica cm 
incentivos à moderação salarial, no aumento 
da flexibilidade externa do mercado do traba
lho e na redução das despesas com a seguran
ça social. Muitas empresas seguiram o mesmo 
caminho, colocando a tónica no aumento da 
flexibilidade interna c numa redução dos en
cargos fixos com os trabalhadores. 

Por outro lado, as acções governamentais têm 
simultaneamente reflectido preocupações de 
âmbito mais geral — tais como a necessidade 
de manter a paz social c das relações laborais 
e evitar criar mais pobreza junto dos grupos 
que já se encontram numa posição desfavorá
vel no mercado do trabalho. 

Os argumentos não são apenas de natureza 
social ou política. O facto de a distribuição do 
rendimento ter piorado em alguns Estados-
-Membros constitui razão suficiente para se 
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ser cauteloso. A Comunidade não pode espe
rar solucionar as consequências da desloca
ção internacional de muitos postos de traba
lho unicamente através da competitividade 
salarial e dos preços. Muitos problemas relati
vos à competitividade dos preços devem-se 
mais às incertezas dos movimentos das taxas 
de câmbio. Tornam-se, pois, necessárias res
postas estratégicas a longo prazo em vez de 
soluções pontuais. 

No entanto, o aspecto relativamente ao qual 
a maioria das respostas dos Estados-membros 
tem convergido consiste no facto de as acções 
se terem de um modo geral centrado mais na 
redução do desemprego do que no aumento 
do emprego. Tal facto tem-se reflectido no ele
vado número de programas de formação e de 
criação de postos de trabalho destinados aos 
desempregados e nos incentivos específicos 
destinados ao recrutamento de determinados 
grupos. Infelizmente, pouco se tem feito no 
sentido de adaptar os regimes e as estruturas 
legislativas e financeiras, os quais determi
nam o bom funcionamento do mercado do 
trabalho, às novas realidades económicas e so
ciais, ou para modificar as próprias estruturas 
institucionais. 

Em termos gerais, as formas de tributação fis
cal e de contribuição social parecem não to
mar suficientemente em consideração os res
pectivos efeitos potenciais sobre o emprego e 
menos ainda os efeitos potenciais que podem 
ter, por exemplo, em termos de desincentivar 
as empresas a criarem postos de trabalho des
tinados aos trabalhadores com menos qualifi
cações ou aos trabalhadores com salários mais 
baixos. 

De igual modo, são muitos os sistemas fiscais 
nacionais que se encontram mal adaptados às 
necessidades de emprego presentes e futuras, 
sendo numerosos os factores de dissuasão e os 
obstáculos de natureza administrativa aos pa
drões de trabalho flexível ou variável. 

As tentativas no sentido de reduzir os níveis 
de protecção laboral a fim de introduzir mais 
flexibilidade nos mercados de trabalho condu
ziram muitas vezes ao crescimento de merca
dos de trabalho dualistas — trabalhadores 
com empregos permanentes e seguros e tra
balhadores com empregos temporários e pre
cários. 

As pressões no sentido de aumentar a flexibili
dade do mercado do trabalho sem a previsão 
de medidas compensatórias tem, além do 
mais, frequentemente reduzido em vez de au
mentar os incentivos às empresas e aos parti
culares no sentido de investirem na necessária 
formação profissional e reciclagem, o mesmo 
se podendo dizer da ausência de incentivos 
fiscais. 

O número de medidas especiais e de incenti
vos tendentes a ajudar a reintegrar os desem
pregados de longa duração, os jovens, as mu
lheres chefes de família e as que regressam ao 
trabalho, os deficientes e os grupos desfavore
cidos tornou-se tão complexo que complica 
em demasia as decisões de recrutamento a to
mar pelas empresas. 

A incapacidade de solucionar estas questões 
essenciais está no centro das dificuldades do 
mercado de trabalho comunitário. É impor
tante encontrar um melhor equilíbrio entre as 
medidas de combate ao desemprego e a cria
ção de postos de trabalho, e garantir que não 
nos baseamos apenas nas forças do mercado 
como forma de resolver os complexos proble
mas de conseguir melhores resultados a nível 
económico e do emprego. É também impor
tante reconhecer que todos estes factores, con
juntamente com as deficiências das políticas 
de emprego adoptadas e da sua interacção 
com outras medidas tomadas tem impedido o 
crescimento de mercados de trabalho mais 
eficazes. 

8.7. Propostas de medidas 
concretas: objectivos 
gerais 

A Comissão considera que são necessárias al
gumas medidas complementares de reforma 
da regulamentação do mercado do trabalho. 
Todavia, tais medidas devem ser subsidiárias 
de outras, nomeadamente: 

— não deverão centrar-se na redução do de
semprego, mas sobretudo no desenvolvi
mento do emprego; 

— centrar a atenção não apenas no funciona
mento do mercado do trabalho, definido 
em termos muito restritos, mas também 
no sistema do emprega em termos mais la
tos, prestando uma atenção especial aos 
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efeitos das medidas financeiras de carácter 
dissuasor à criação de emprego, como os 
sistemas fiscais e de contribuições sociais: 

— um aumento do investimento comunitário 
nos recursos humanos, dos quais depende, 
em última análise, a competitividade a 
longo prazo. 

O facto de uma taxa de emprego mais elevada 
poder ser atingida através de um determinado 
nível de actividade económica está ampla
mente demonstrado não apenas em exemplos 
exteriores à Comunidade — Estados Unidos, 
Japão, Escandinávia — mas também em 
exemplos encontrados no seu seio. A Dina
marca tem um dos níveis de emprego mais ele
vados do mundo. 

A diversidade de resultados demonstra a mul
tiplicidade dos caminhos possíveis. O desafio 
colocado à Comunidade consiste em atingir 
elevados níveis de emprego através de formas 
compatíveis com os seus objectivos e critérios 
sociais e económicos gerais. 

No entanto, se pretendermos que os rendi
mentos e as oportunidades de emprego sejam 
distribuídos de uma forma mais equitativa en
tre os que desejam ou carecem de trabalho, 
são necessárias alterações económicas e so
ciais fundamentais. Esta perspectiva não as
senta numa visão estática da criação de postos 
de trabalho e de riqueza. O objectivo deve ser 
sempre o de aumentar a reserva de postos de 
trabalho e a riqueza através de um aumento 
da competitividade e do valor acrescentado. 
No entanto, a forma como este processo se tra
duz em novas oportunidades de emprego não 
é uma dádiva do céu. As sociedades podem 
optar por modelos políticos e sociais que lhes 
são próprios e com resultados diferentes. Se a 
Europa deseja fixar-se a si própria um objecti
vo de redução do desemprego, o qual por sua 
vez implica uma maximização das oportuni
dades de emprego devido à presença de desem
prego oculto, será então indispensável uma re
forma geral dos sistemas de incentivos ao em
prega No entanto, não existem outras solu
ções para evitar que uma significativa minoria 
dos cidadãos continue a ser excluída. 

É necessário fixar quatro objectivos interde
pendentes: 

— o primeiro consiste em reconhecer as 
transformações já em curso no mercado 

do trabalho, designadamente no domínio 
do trabalho a tempo parcial ou variável e, 
tendo em conta essas transformações, con
seguir uma distribuição mais ampla dos 
rendimentos e dos postos de trabalha Tal 
implica uma alteração continua da estru
tura e do nível do horário de trabalho de 
forma a reflectir as novas necessidades em 
matéria de organização do trabalho e em 
termos de postos de trabalho, uma adapta
ção da incidência da fiscalidade ele forma 
a incentivar a criação de postos de traba
lho e uma melhoria da adaptabilidade do 
mercado do trabalho através de um ajusta 
mento do quadro regulamentar; 

o segundo consiste cm melhorar o acesso 
ao mercado do trabalha nomeadamente 
nas regiões menos desenvolvidas e dos gru
pos sociais desfavorecidos. Esta medida si
gnifica nomeadamente uma abordagem 
dos problemas de desemprego dos jovens; 
um combate ao desemprego de longa du
ração c à exclusão do mercado do traba
lho; a intensificação dos esforços tenden
tes à igualdade de oportunidades entre ho
mens e mulheres. A este respeito, os servi
ços públicos do emprego, juntamente com 
organismos privados, teriam um papel vi
tal a desempenhar através da adopção de 
uma orientação mais activa relativamente 
à colocação dos desempregados; 

o terceiro consiste cm aumentar a reserva 
de capital humano de uma forma que ga
ranta a optimização da competitividade 
da Comunidade. Deve ser prestada uma 
atenção especial à formação contínua e à 
melhoria das qualificações, à formação de 
base e à formação preparatória para o iní
cio de actividade, bem como às qualifica
ções no domínio das novas tecnologias; 

o quarto consiste em antecipar e acelerar 
o desenvolvimento de novos postos de tra
balho e de novas actividades, nomeada
mente as de trabalho intensivo. Estas me
didas incluem a exploração do potencial 
das PME, o desenvolvimento de novos 
postos de trabalho na indústria c serviços, 
nomeadamente no sector dos cuidados de 
saúde e das indústrias audiovisual, turísti
ca e da cultura. 
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8.8. Acções específicas 

a) Criação de postos de trabalho 
e encargos salariais 

O sistema actual de contratos colectivos e os 
mecanismos conexos relativos à fiscalidade e 
encargos salariais dão origem a que os ganhos 
obtidos a partir do crescimento económico se
jam principalmente absorvidos pelos indiví
duos que já se encontram empregados, em vez 
de criar mais postos de trabalho. Para alterar 
esta situação é necessário chegar a um acordo 
político com os parceiros sociais sobre: 

— a manutenção dos aumentos salariais ho
rários a um nível inferior ao crescimento 
da produtividade; 

— medidas de acompanhamento por forma a 
garantir, através de vários instrumentos, 
que o crescimento económico se traduza 
num maior número de novos postos de tra
balho e numa redução do desemprego. 

b) Flexibilidade e criação 
de postos de trabalho 

Há indicadores claros de que poderá existir 
uma falta de correspondência entre a produti
vidade e os custos salariais nos segmentos 
pouco qualificados dos mercados de trabalho. 

Os Estados-Membros deveriam procurar su
primir os obstáculos às transformações que se 
verificam já a nível das tendências, preferên
cias e pedidos dos trabalhadores e das entida
des empregadoras relativamente à estrutura e 
horários de trabalho, no sentido de aumentar 
o número de postos de trabalho para um dado 
nível de produção. Tal medida não deve ser 
prosseguida através de uma orientação vincu
lativa, vinda do topo, que vise introduzir uma 
semana de trabalho mais curta por via legisla
tiva. Seria preferível apoiar estas tendências, 
através de um conjunto de medidas adequa
das que poderiam incluir: 

— ajustar o enquadramento jurídico de for
ma a que os que estão dispostos ou even
tualmente desejam um horário de traba
lho mais curto não sofram as consequên
cias em termos de protecção social e de 
condições de trabalho; 

negociar o equilíbrio da protecção social 
entre trabalhadores a tempo parcial e tra
balhadores a tempo inteiro a fim de evitar 
rupturas e tornar mais neutras as decisões, 
quer dos trabalhadores quer das entidades 
empregadoras em matéria de duração de 
trabalho; 

reduzir os incentivos financeiros artificiais 
que levam os trabalhadores que auferem 
rendimentos superiores à média a traba
lharem um número de horas de trabalho 
também superior à média; 

incentivar, nos casos em que tal se justifi
que, as tendências cíclicas nacionais no 
sentido de uma semana de trabalho mais 
reduzida por trabalhador, aumentando si
multaneamente a utilização de equipa
mento e preservando a competitividade; 

desenvolver medidas que proporcionem 
incentivos no sentido de preencher as no
vas oportunidades de emprego com traba
lhadores vindos dos registos de desempre
go, como, por exemplo, através de sistemas 
de rotação, tais como os iniciados na Di
namarca; 

reduzir o número de horas anuais e um 
exame favorável das licenças para forma
ção profissional e para interrupção da 
carreira. 

c) Fiscalidade e incentivos: 
criação de postos 
de trabalho que requerem 
qualificações reduzidas 

Os Estados-Membros devem procurar elimi
nar a questão dos actuais factores dissuasivos 
do emprego, nomeadamente dos trabalhado
res menos qualificados, através de um conjun
to de medidas possíveis, incluindo: 

— ajustar a fiscalidade que recai sobre as en
tidades empregadoras, nomeadamente 
tornando neutros ou progressivos os cus
tos não salariais, em vez de regressivos 
conforme presentemente se verifica (ver 
gráfico 3), a fim de incentivar a criação de 
mais postos de trabalho destinados aos tra
balhadores relativamente menos qualifi
cados, reduzindo o respectivo custo para 
as entidades patronais, (esta orientação 
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diz respeito ao ajustamento e orientação 
da incidência fiscal e não ao nível de recei
tas global): 

diminuir os custos do trabalho relativa
mente a outros factores de produção (capi
tal, energéticos e não energéticos), por 
exemplo, através da redução das contribui
ções das entidades patronais para a segu
rança social e do aumento das receitas fis
cais por outros meios, por forma a neutra
lizar os seus efeitos ao nível da protecção 
social dos trabalhadores; 

t i va men te menor para os salarios elevados do 
que para os salarios baixos. As únicas excep
ções são a Bélgica e Portugal, onde a taxa au
menta com o salario (mas apenas em pequena 
percentagem). Em todos os outros países, ex
cepto na Dinamarca, a taxa á igual para os sa
lários equivalentes a metade do salário médio 
e para o salário médio, mas é menos elevada 
para os que recebem o triplo do salário médio. 
Na Dinamarca as contribuições são fortemen
te regressivas, mas a sua laxa é bástanle baixa 
(1% dosalário, contra 20% na maior partedos 
outros EstadosMembros). 

melhorar as perspectivas de entrada no 
mercado do trabalho para os indivíduos 
menos competitivos através de uma rees
truturação dos regimes nacionais de apoio 
aos rendimentos, de forma a permitir a cu
mulação de rendimentos do trabalho com 
rendimentos provenientes da segurança 
social, desenvolvendo sistemas integrados 
de apoio aos rendimentos e de fiscalidade, 
que prevejam salvaguardas adequadas. O 
potencial de criação de postos de trabalho 
de tais medidas pode ser maximizado se 
for gerido através de uma única adminis
tração; 

reanálise das formas como as actuais inter
acções da fiscalidade, regulamentação e 
estruturas afins poderiam ser adaptadas 
por forma a permitir um alargamento do 
conceito do trabalho, incorporando todas 
as formas de trabalho remunerado ou par
cialmente remunerado num quadro co
mum que englobasse a economia social, as 
empresas de trabalho temporário e a eco
nomia informal, permitindo assim a rein
serção no mercado do trabalho oficial de 
muitos trabalhadores marginalizados ou 
que participam no mercado negro. 
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Na maior parte dos EstadosMembros as con
tribuções de segurança social pagas pelos em
pregadores são regressivas — a sua taxa è rela

d) PME, novas actividades e criação 
de postos de trabalho 

Os EstadosMembros devem abordar a ques
tão dos obstáculos à maximização do poten
cial de criação de postos de trabalho das 
PME, e dos sectores com potencialidades nes
te domínio, através de um conjunto de medi
das destinadas a antecipar c a acelerar o seu 
desenvolvimento. 

• A nível das PME, poderiam ser incluídas 
medidas tendentes a: 

• facilitar e maximizar a participação das 
PME no mercado interno comum através 
do reforço da respectiva competitividade 
relativamente a domínios tais como acesso 
ao financiamento, fontes de informação, 
resultados de investigação e de desenvolvi
mento, formação profissional, incluindo 
apoio através do novo objectivo n." 4 do 
Fundo Social Europeu; 

• identificar e passar em revista as limita
ções de ordem financeira, fiscal, adminis
trativa e legislativa que impendem de for
ma desproporcionada sobre as pequenas e 
médias empresas, a fim de evitar que tais 
medidas travem o crescimento do empre
go. As pequenas empresas desempenham 
um papel importante na criação de novos 
postos de trabalho, mas são de entre todas 
as que têm menos capacidade para supor
tar as despesas, sendo para elas mais one
rosa a aplicação da regulamentação devi
do à falta de pessoal especializado; 

• uma componente importante do desenvol
vimento das PME c da criação de novos 
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postos de trabalho diz respeito à melhor 
forma de utilizar e de desenvolver o traba
lho feminina de uma maneira que permita 
simultaneamente o aumento da criação de 
postos de trabalho e o reforço da luta con
tra a desigualdade entre homens e mulhe
res. A plena integração das mulheres no 
mercado do trabalho deve permitir criar 
postos de trabalho no domínio do forneci
mento de bens e de serviços ainda não inte
grados no mercado e presentemente forne
cidos, quer por trabalho feminino não re
munerado quer por trabalho feminino in
formal remunerado. 

— No que diz respeito aos novos postos de 
trabalho e às novas actividades em geral, 
as medidas poderiam incluir nomeada
mente as seguintes: 

• promover o desenvolvimento de novas 
oportunidades de emprego através do re
curso a parcerias público-privadas a todos 
os níveis, e nomeadamente em áreas de 
crescimento potencial tais como o ambien
te, energia, transportes, actividades de la
zer, artes e espectáculos, desporto e no sec
tor dos cuidados de saúde; 

• incentivar, respeitando simultaneamente 
a política da concorrência em vigor, secto
res específicos, tais como as indústrias au
diovisuais, o que poderia ter um significa
tivo impacto em termos de investimento 
estrangeiro, de receitas com a exportação 
e de diversos tipos e níveis de emprego no 
mercado dos «media»/lazer em crescimen
to. Os auxílios financeiros ao arranque po
dem ser importantes, nomeadamente nos 
casos em que o significativo potencial em 
termos de lucros é contrabalançado por 
riscos elevados; 

tacão, construção e equipamento, nomea
damente nas regiões do objectivo n." 1; tal 
poderia representar, em média, 25 mil mi
lhões de ecus por ano entre 1993 e o ano 
2000, criando assim, até ao final do século, 
100 000 postos de trabalho permanentes e 
200 000 postos de trabalho nos domínios 
supramencionados; 

• incentivar o crescimento nas áreas de em
prego intensivo do sector dos cuidados de 
saúde e da prestação de serviços ao domi
cílio. É necessário valorizar estes sectores 
e incentivar as necessidades em pessoal 
qualificado; 

• reforçar o papel do desenvolvimento do 
emprego e das economias locais, tendo em 
vista atingir os objectivos supramenciona
dos, através da descentralização dos orça
mentos e das decisões dos organismos e 
das administrações públicas, apoiando es
tas medidas através de mecanismos multi
disciplinares de cooperação intersectorial 
à escala comunitária concebidos por for
ma a permitir a transferência de conheci
mentos e de experiência; 

• finalmente, os progressos em todas estas 
frentes dependem da garantia de que, a to
dos os níveis, os parceiros sociais seriam in
centivados no sentido de desenvolver no
vos modelos de relações no local de traba
lho, a fim de aumentar a flexibilidade e 
acompanhar a evolução das estruturas de 
produção quer nas pequenas quer nas 
grandes empresas. 

e) Aumentar o volume 
de capital humano 

explorar plenamente o potencial de empre
go representado pelo sector do ambiente. 
Este abrange não apenas as actividades de 
despoluição necessárias para fazer face à 
herança do passado, mas também às novas 
áreas de controlo, fixação de normas e ma
nutenção que constituem presentemente 
oportunidades de emprego nos domínios 
da ciência e da tecnologia. A despesa pú
blica associada a programas da CE pode 
contribuir significativamente para a cria
ção de postos de trabalho relacionados 
com o fornecimento de serviços de contra-

Os actuais sistemas de ensino e de formação 
não permitem responder ao desafio da compe
titividade a longo prazo. Essa incapacidade 
deveria ser corrigida através do desenvolvi
mento de uma série de medidas, no contexto 
das estruturas nacionais, tendo em vista: 

— estabelecer, à escala comunitária, a garan 
tia de que nenhum jovem possa encontrar-
-se no desemprego antes dos 18 anos: deve 
garantir-se aos jovens um lugar no sistema 
de ensino e de formação ou num posto de 
trabalho de formação em alternância; 
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estabelecer objectivos progressivos até ao 
ano 2000 para lutar contra o analfabetis
mo e a falta de outras qualificações de base 
por parte dos jovens que saem da escola; 

elevar o nível do ensino/formação profis
sional inicial, incentivar o desenvolvimen
to das capacidades de iniciativa dos jo
vens, bem como a sua capacidade de tirar 
partido das novas tecnologias através de 
uma experiência profissional adequada; 

par uma planificação prospectiva da rees
truturação, bem como novas formas de 
apreender as transformações tecnológicas. 
Devem evitarse os riscos de um recurso 
excessivo à automatização: a criação de 
uma «cultura não qualificada» e a deslo
cação de postos de trabalho. Deve ser dada 
prioridade, e o devido incentivo, às expe
riências que envolvam o desenvolvimento 
de tecnologias centradas no homem. 

alargar o âmbito e a extensão dos regimes 
de aprendizagem existentes etou de outras 
formas de formação em alternância, em 
estreita colaboração com os parceiros 
sociais; 

melhorar a prestação coordenada de servi
ços de orientação e colocaçãa designada 
mente a nível local, a fim de garantir o 
aconselhamento sistemático dos jovens 
em matéria de oportunidades de emprego 
e de carreira existentes; 

incentivar as universidades e outros esta
belecimentos de ensino superior a colabo
rar mais intensamente com a indústria e o 
comércio, principalmente com o objectivo 
de garantir, mediante sistemas de forma
ção contínua, a transferência da inovação 
e dos avanços tecnológicos para as empre
sas, principalmente as PME; 

analisar formas de introduzir incentivos 
fiscais para que as empresas e os indiví
duos invistam na sua formação contínua, 
o que representaria uma manifestação cla
ra do empenhamento político, no desen
volvimento de oportunidades de educação 
permanente para os adultos; 

os parceiros sociais deveriam ser encoraja
dos a celebrar acordos colectivos, inclusi
vamente a nível europeu, tendo em vista 
alargar o acesso e a participação na forma
ção contínua, como meio fundamental pa
ra melhorar a motivação e a qualidade da 
mão-de-obra. A criação de planos de for
mação das próprias empresas, associados 
aos planos comerciais das mesmas, deveria 
ser amplamente encorajada, recorrendo às 
possibilidades abertas pelo novo objectivo 
n.° 4 do Fundo Social Europeu. Deveria 
atribuir-se particular importância à for
mação nas empresas, que permita anteci-

f) Orientação para grupos específicos 

Os Estados-Membros devem garantir que os 
postos de trabalho adicionais sejam colocados 
à disposição dos indivíduos que se encontram 
cm desvantagem no mercado do trabalha Es
te objectivo não foi atingido durante a fase de 
crescimento do emprego da segunda metade 
da década de 80, e a Comunidade defronta-se 
agora com o perigo não só de um mercado do 
trabalho dualista, mas também de uma socie
dade dualista. A fim de respondera esta amea
ça à coesão social, os Estados-Membros são 
instados, em primeiro lugar, a ter em conta o 
potencial de reintegração das propostas ante
riormente delineadas, em termos das possibili
dades de criação de postos de trabalho ligadas 
à evolução dos custos laborais, da mobilidade, 
da fiscalidade e dos incentivos e, em segundo 
lugar, a analisar medidas específicas de inte
gração e reintegração, por exemplo, através: 

— da intensificação de esforços tendo em vis
ta a integração ou reintegração dos desem
pregados de longa duração e dos jovens de
sempregados, proporcíonando-lhes me
lhores pontos de apoio para a passagem ao 
mercado do trabalho oficial, bem como a 
procura de alternativas válidas para a inac
tividade. Tal incluiria a introdução de re
quisitos mínimos a respeitar pelos Estados-
-Membros no âmbito das acções para as 
quais pedem apoio comunitário. Esses re
quisitos poderiam incluir: 

• uma ligação coerente com o mercado 
do trabalho, 

• níveis mínimos de formação/quali
ficação, 

• consultoria independente. 
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• colocação adequada após a conclusão 
da actividade, 

• remuneração equitativa, 

• uma ampla série de «infra-estruturas 
leves» de apoio (guarda de crianças, al
fabetização, etc.); 

de maior apoio, em termos de recursos e de 
delegação de responsabilidades que incen
tivem a ligação ao sector privado e aos ser
viços de emprego, a uma vasta série de 
agências de trabalho temporário (frequen
temente pertencentes ao sector privado ou 
aos governos locais e regionais), que de
monstraram a sua capacidade de desem
penhar um papel importante na procura 
de plataformas eficazes de passagem para 
o mercado do trabalho oficial; 

de, neste contexto, analisar modalidades 
que permitam incentivar a economia so
cial, através de isenções fiscais, parcerias 
públicas/privadas, modelos de apoio à par
tilha do emprego e do rendimento, a fim de 
fazer participar os desempregados, volun
tariamente, em acções que permitam col
matar o fosso entre as pessoas que desejam 
trabalhar e as necessidades sociais actual
mente não satisfeitas; 

reforçar as políticas em matéria de igual
dade de oportunidades para homens e mu
lheres no trabalho através: 

• da eliminação de quaisquer politicas 
fiscais e de protecção social potencial
mente discriminatórias, que possam 
desencorajar a igualdade de participa
ção das mulheres no mercado do tra
balho oficial, 

• da melhoria das possibilidades de car
reira existentes para as mulheres, 
criando assim uma procura de serviços 
de apoio e assistência técnica, como a 
guarda de crianças e a formação profis
sional, 

• da garantia que os sistemas fiscais e de 
segurança social reflectem o facto de 
que as mulheres e os homens podem 
agir individualmente na procura de em
prego e na conciliação das responsabi
lidades familiares e profissionais. 

«Arranque-juventude» 
A fim de responder de uma forma mais 
eficaz aos problemas com que a juventu
de se debate no mercado de trabalho, os 
Estados-Membros serão convidados a co
laborar no sentido de estabelecer um sis
tema de garantia voluntária para os jo
vens, em toda a Comunidade, que será 
designado por «Arranque-juventude». 
No âmbito deste sistema, os Estados-
-Membros devem tomar progressivamen
te as medidas necessárias para garantir a 
todos os jovens com menos de 18 anos o 
acesso a uma forma de ensino ou forma
ção reconhecidas, incluindo sistemas de 
aprendizagem ou outras formas de forma
ção em alternância. Para atingir este ob
jectivo, os Estados-Membros poderão re
correr ao auxílio do Fundo Social Euro
peu, no âmbito do seu objectivo n." 3. Os 
Estados-Membros devem prestar uma 
atenção especial aos jovens que deixam a 
escola sem ter obtido qualquer diploma 
ou qualificação de base. 

No âmbito do «Arranque-juventude», 
deve ser facultada aos jovens interessados 
a possibilidade de participar em intercâm
bios transnacionais voluntários, que en 
volvam experiência de trabalho e forma
ção noutro Estado-Membro. As organiza
ções privadas e os parceiros sociais deve
riam ser associados a estas iniciativas. Os 
jovens seriam encorajados a desenvolver 
as suas capacidades profissionais, indivi
duais e linguísticas e a capacidade de ini
ciativa, através da experiência obtida em 
projectos de protecção do ambiente, reno
vação urbana ou restauro da herança cul
tural. O apoio das acções transnacionais 
inovadoras realizadas no âmbito do «Ar
ranque-juventude» será prestado no con
texto da nova secção do Fundo Social Eu
ropeu, aproveitando igualmente a expe
riência do programa PETRA. 

As medidas acima referidas, destinadas aos 
grupos desfavorecidos, devem incluir igual
mente o reforço do papel dos serviços de em
prego. Os serviços públicos de emprego deve
riam ser encorajados a optimizar os serviços 
de orientação e colocação que prestam aos de
sempregados, visando, de forma mais eficaz, 
os indivíduos a nível local. A prestação destes 
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serviços deveria ser conjugada com unidades 
de orientação profissional associadas, mas 
muitas vezes distintas, e geridas regularmente. 

Os serviços de emprego devem igualmente ser 
incentivados a elaborar auditorias coordena
das das necessidades de emprego a nível local, 
que permitam identificar o leque potencial de 
possibilidades de emprego existentes mas não 
aproveitadas, e divulgar essa informação de 
forma mais imaginativa. Os resultados das au
ditorias poderiam ser divulgados em maior es
cala através de estruturas nacionais adequa
das, bem como por intermédio da rede EU
RES a nível europeu, quando pertinente. 

É igualmente necessário incentivar as boas 
práticas no contexto das actividades das agên
cias de trabalho temporário. Existem provas 
empíricas de que o trabalho temporária tal 
como se realiza em vários Estados-Membros. 
pode conduzir à criação de empregos perma
nentes, dado que contribui para uma acumu
lação de experiência de trabalho e formação 
ou constitui uma espécie de período de está
gio. É também de assinalar que muitas pes
soas desejam trabalhar nestas condições. Im
porta, no entanto, garantir que estes instru
mentos constituam uma via para a obtenção 
de empregos permanentes e não uma forma de 
os substituir. 

8.9. Conclusões 

A diminuição do desemprego exige inevitavel
mente que as oportunidades de emprego se
jam aumentadas a uma escala sem preceden
tes. Esta estratégia deverá basear-se numa po

lítica activa no domínio de emprego e exigirá 
uma abordagem completamente inovadora 
do conjunto de instrumentos existentes que 
podem influenciar o ambiente do emprego, 
quer através da supressão de entraves adminis
trativos ou de uma boa gestão das empresas, 
quer de medidas de incentivo de carácter regu
lamentar, fiscal ou no domínio da segurança 
social. Competirá a cada Estado-Membro de
cidir a grande maioria das medidas a tomar 
para responder às situações nacionais espe
cíficas. 

Todavia, a Comunidade pode e deve prestar 
um apoio importante: 

— proporcionando uma instância no âmbito 
da qual se possa acordar uma estratégia 
global comum de enquadramento; 

— apoiando as medidas nacionais através de 
acções comunitárias complementares, 
quer sob a forma de apoios financeiros do 
Fundo Social Europeu (que é actualmente 
responsável por 13% das despesas de to
dos os Estados-Membros com as políticas 
activas do mercado do trabalho), quer 
através da criação de redes e de outras me
didas destinadas a garantir a transferência 
de boas práticas e de experiências. 

O objectivo geral deveria ser o de incentivar a 
transformação progressiva dos mercados elo 
trabalho nacionais num mercado comunitário 
do trabalho. Tal permitiria criar uma mão-
-de-obra mais qualificada, flexível c móvel e 
com maiores capacidades linguísticas, capaz 
de tirar partido das vantagens inerentes da Eu
ropa nos mercados mundiais em evolução. 
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Capítulo 9 

Contribuições fiscais 
e sociais sobre o trabalho 

Uma estratégia concertada a nível comunitá
rio para retomar a via do crescimento e para 
sair de uma crise estrutural, não pode ignorar 
o peso e as estruturas das contribuições fiscais 
e sociais ('), através dos quais transitam 40% 
do PIB comunitário. 

Entre 1970 e 1991, as contribuições fiscais e 
sociais passaram, na Comunidade, de 34% 
para 40% do PIB. Durante o mesmo período, 
permaneceram estáveis nos Estados Unidos 
— ligeiramente inferiores a 30%. No Japão, 
as contribuições fiscais e sociais aumentaram 
consideravelmente a partir de 1980, mas cor
respondem actualmente a 31% do PIB, ou se
ja, um nível equivalente ao dos Estados Uni
dos e inferior em um quarto à média registada 
na Comunidade Europeia. 

No âmbito da Comunidade, verificamse di
vergências entre EstadosMembros. Em di
versos países, o nível global das contribuições 
fiscais e sociais aproximase de ou ultrapassa 
45% do PIB. É o caso da Dinamarca, dos Paí
ses Baixos, da Bélgica e da França. Em contra
partida, o Reino Unido estabilizou as suas 
contribuições fiscais e sociais a partir de 1980 
a um nível claramente inferior à média comu
nitária (ver quadro ao lado). 

A importância crescente das contribuições 
fiscais e sociais coloca a questão de saber se 
um tal aumento, embora resulte em parte do 
abrandamento do crescimento económico 
nos últimos 20 anos relativamente ao período 
anterior, não constitui em si uma das causas 
do afrouxamento do crescimento. Assim se ex
plica a vontade dos governos da maior parte 
dos EstadosMembros de estabilizar ou redu
zir a parte das contribuições fiscais e sociais 
no PIB. Mas estas políticas de estabilização 
das contribuições fiscais e sociais implicam 
um esforço a longo prazo de controlo das des
pesas públicas e são frequentemente prejudi
cadas pela necessidade prioritária de reduzir 
défices públicos excessivos. 

Evolução das contribuições fiscais e sociais 

(em % do PIB) 

Países 

Β 

DK 

D 

GR 

E 

F 

IRL 

I 

L 

NL 

Ρ 

UK 

EUR IO 

EUR 12 

EUA 

Japão 

1970 

36.1 

40.5 

35.7 

n.d. 

n.d. 

35.1 

31.6 

25.8 

30.8 

37.4 

n.d. 

37.2 

34.4 

1980 

43.6 

44.S 

40.7 

30,7 

25.8 

41.1 

33,7 

29,9 

45.4 

44.3 

29.7 

34.8 

37.3 

1991 

43,7 

47.1 

40.5 

39,7 

34,4(') 

42,8 

36.4 

39,0 

47.1 

46.3 

35.6 

34,4 

39,6(
2
) 

40,1(
2
) 

29.2 

19,7 

29,3 

25,4 

29,8 

30,9 

Fonie: Eurosini e OCDE. 

(l| 1990. 

() Estimativa: TE. 

C) Conjunto dos impostos e das contribuições obrigató
rias para a segurança social. 

É também através da sua estrutura que a mas
sa das contribuições fiscais e sociais produz 
um impacto sobre o crescimento, a competiti
vidade e o emprego. Para as empresas, esta es
trutura determina em parte as decisões relati
vas à contratação de pessoal e ao investimen
to, porque modifica os custos dos factores de 
produção (trabalho, capital, energia, outros re
cursos raros). Em especial quando a procura é 
incerta, as imposições que provocam um au
mento ¡mediato dos custos de produção fa
zemse sentir de forma mais aguda do que as 
que incidem sobre as vendas da produção ou 
sobre os resultados. 

Assim, será conveniente analisar se as estru
turas dos sistemas das contribuições fiscais e 
sociais, extremamente diversificadas de um 
EstadoMembro para outro, não poderiam ser 
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progressivamente adaptadas de uma forma 
menos desfavorável para o trabalho. Tratar
seia de diminuir os custos não salariais da 
mãodeobra, ou seja. as contribuições fiscais 
e sociais (impostos e contribuições sociais dos 
empregadores e dos trabalhadores) que inci
dem sobre o trabalho. Para obter uma maior 
eficácia, esta redução das contribuições que 
provocam um aumento do custo do trabalho 
deveria ser coordenada com políticas de em
prego activas. Poderia também integrarse 
num esforço de retorno ao crescimento basea
do numa recuperação da confiança (relança
mento da procura), numa progressão dos in
vestimentos, nomeadamente dos investimen
tos não materiais (formação, investigação) e 
numa melhor utilização dos equipamentos 
graças à reorganização dos horários de 
trabalho. 

Por forma a conservar um elevado nível de 
protecção social e a respeitar as limitações re
sultantes da redução dos défices orçamentais, 
o desagravamento fiscal, que atingiria um a 
dois pontos do PIB, seria, na sua maior parte, 
compensado por uma subida das restantes im
posições. Por exemplo, imposições sobre os re
cursos naturais raros e sobre a energia — a fim 
de reforçar a protecção do ambiente —, bem 
como, se fosse caso disso, impostos sobre o 
consumo e sobre os rendimentos dos capitais. 

Tanto no que se refere à redução dos encargos 
sobre o trabalho, como no que diz respeito à 
compensação através de outras bases fiscais, 
cada EstadoMembro adoptaria as medidas 
adequadas à sua situação específica e compa
tíveis com o bom funcionamento do mercado 
interno. 

9.1. Parecer dos EstadosMembros 

A maioria dos EstadosMembros faz referên
cia a esta matéria na sua contribuição. Os Es
tadosMembros sugerem uma diminuição das 
contribuições sociais, com modalidades diver
sas, nomeadamente concentrando as redu
ções das contribuições nos postos de trabalho 
não qualificados. Dentre as sugestões apre
sentadas para compensar a perda de receitas, 
surge a possibilidade de tributação das activi
dades ou produtos poluentes, da energia ou 
dos recursos naturais raros, ou a promoção de 
sistemas de seguro privados. A introdução de 
eventuais «impostos verdes» é considerada de 
forma não uniforme, dado que alguns Esta

dosMembros têm reservas quanto aos efeitos 
de impostos desta natureza sobre a competiti
vidade internacional. 

9.2. Estruturas actuais 
e consequências 
sobre o emprego 

a) Contribuições sobre o trabalho 

As contribuições directamente baseadas no 
trabalho representavam 23,5% do PIB comu
nitário, ou seja, mais de metade do conjunto 
das contribuições fiscais e sociais. Estas con
tribuições sobre o trabalho registaram na Co
munidade um aumento ele 40% em termos 
reais a partir de 1970, ou seja um ritmo duas 
vezes superior ao dos Estados Unidos (ver 
quadro abaixo). 

Em diversos EstadosMembros, as contribui
ções fiscais e sociais sobre o trabalho ultrapas
sam 25% e aproximamse por vezes de 30% 
do PIB (Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, 
Alemanha, França). 

Evolução das contribuições fiscais e sociais 
sobre o trabalho (aproximação utilizada: 

imposto sobre as pessoas singulares 
e contribuições sociais) 

(em % ilo l'Ili) 

Países 

Β 

DK 

D 

GR 

E 

F 

IRL 

1 

L 

NL 

Ρ 

UK 

CE 

EUA 

Japão 

1970 

19.6 

21,2 

18.8 

10.1 

8.2 

16.9 

8.3 

12.7 

16.2 

22.7 

n.d. 

16.7 

16.6 

15.9 

8.6 

1991 

29,5 

27,3 

25,9 

16.5 

20,4 

25.4 

17.8 

23.6 

25,0 

29,7 

16,0 

16.7 

23.5 

19.4 

17.6 

Variação 

19911970 

9.9 

6.1 

7.1 

6,4 

12,2 

8.5 

9,5 

10,9 

8,8 

7,0 

n.d. 

0,0 

6,9 

3,5 

9.0 
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No Reino Unido, as contribuições fiscais e so
ciais sobre o trabalho estabilizaram, a partir 
de 1980, a um nível sensivelmente infe"ior à 
média comunitária e comparável ao actual ní
vel dessas contribuições no Japão. 

Se as contribuições fiscais e sociais deixarem 
de ser expressas relativamente ao produto in
terno bruto e passarem a sêlo relativamente 
ao custo total da mãodeobra, registarseão 
encargos fiscais e sociais iguais, em média, a 
mais de 40% dos custos totais da mãodeobra 
na Comunidade. Estes encargos são muito 
mais elevados do que os verificados no Japão 
(20%) e nos Estados Unidos (30%). 

b) Diversidade das contribuições 
fiscais e sociais 

Em certos EstadosMembros, as contribui
ções fiscais e sociais sobre o trabalho assentam 
principalmente no imposto sobre o rendimen
to, com contribuições sociais reduzidas ou 
muito reduzidas: é o caso da Dinamarca, do 
Reino Unido e da Irlanda (ver quadro abaixo). 

Estrutura das contribuições fiscais e sociais 
por grandes categorias (1991) 

(em % do PIB) 

Países 

Β 

DK 

D 

GR 

E 

F 

IRL 

I 

L 

NL 

Ρ 

UK 

CE 

EUA 

Japão 

Impostos 

indirectos 

11 

17 

11 

19 

10 

14 

16 

11 

16 

11 

15 

13 

12 

5 

5 

Impostos 

directos |'l 

17 

29 

13 

8 

12 

10 

15 

15 

17 

17 

11 

14 

14 

16 

17 

Contr. 

sociais 

16 

1 

16 

12 

12 

19 

6 

13 

14 

18 

10 

7 

14 

9 

9 

Total 

44 

47 

40 

39 

34 

43 

37 

39 

47 

46 

36 

34 

40 

30 

31 

route: Eurostat c OCDE. estimativa TF. 

('I Incluindo os impostos sobre o capitai. 

Em contrapartida, noutros EstadosMem
bros, registamse contribuições sociais muito 
elevadas e um imposto sobre os rendimentos 
relativamente reduzido. É, designadamente, o 
caso da França e da Grécia. 

Por último, as contribuições sociais obrigató
rias incidem, em média, na Comunidade, nu
ma proporção de 2/3 sobre os empregadores e 
1/3 sobre os trabalhadores. Em determinados 
EstadosMembros, tais como a Bélgica e a 
França, a parte dos empregadores é mais ele
vada e corresponde a cerca de 3/4 da totalida
de das contribuições sociais; nos Países 
Baixos, pelo contrário, as contribuições patro
nais para a segurança social representam me
nos de metade do conjunto das contribuições 
sociais. 

c) Efeitos sobre o emprego 

O nível elevado dos custos não salariais da 
mãodeobra prejudica o emprego e exerce um 
efeito dissuasor: incentiva a substituição do 
trabalho pelo capital e promove a economia 
paralela; afecta especialmente o emprego nas 
PME; constitui, por último, um incentivo à 
mobilidade dos investimentos ou das activida
des. 

Confrontada com uma procura insuficiente, a 
empresa tenta antes do mais reduzir os seus 
custos e efectua despedimentos, visto que o 
trabalho é a variável de ajustamento. O au
mento do desemprego provoca o aumento das 
contribuições e um número cada vez menor 
de contribuintes, o custo do trabalho aumen
ta, etc.: criase, assim, uma espécie de círculo 
vicioso. A empresa que, ao recorrer aos despe
dimentos, diminui os seus próprios custos, 
transfere também o custo do desemprego para 
as outras empresas, as dos sectores que não po
dem efectuar despedimentos com a mesma fa
cilidade e que vêem a sua situação agravarse. 

As empresas com uma grande intensidade de 
mãodeobra, para as quais o custo da mão
deobra e o orçamento relativo às contribui
ções sociais são relativamente importantes, 
vêemse por sua vez obrigadas a proceder a 
despedimentos e a recorrerá mobilidade ou a 
desviarse para a economia subterrânea, quer 
directamente quer através da subcontratação. 

Conforme os países e segundo os métodos de 
estimativa, a economia paralela representaria 
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na Comunidade, entre 5% e mais de 20% do 
PNB. Partindo da hipótese de que a realidade 
se situa em 10%, esta situação representaria, 
em termos de contribuições fiscais e sociais, 
uma perda da ordem de cinco pontos do PIB. 
Em termos de postos de trabalho, a perda é 
ainda mais significativa, na medida em que es
tas actividades são levadas a cabo por «falsos 
desempregados», o que impede a regressão do 
desemprego. 

Uma redução das contribuições fiscais e so
ciais sobre o trabalho, acompanhada de um 
controlo mais rigoroso da fraude implicaria, 
pelo menos, um afrouxamento da progressão 
destas actividades, ou mesmo a reintrodução 
de uma parte delas no circuito normal. 

d) O caso específico das PME 

Embora 70% dos postos de trabalho privados 
sejam criados pelas PME, são precisamente 
estas últimas que aceitam com menos facilida
de a complexidade administrativa e o elevado 
nível dos encargos que incidem sobre o traba
lho. Por um lado, o nível dos encargos, mais 
que o do salário liquido, parece provocar nos 
pequenos empresários uma reacção psicológi
ca de rejeição relativamente à decisão de no
vas contratações. Por outro lado, os controlos, 
os formulários e as verificações, por muito jus
tificados que sejam, são ainda multiplicados 
pelo número de administrações implicadas, 
sendo considerados como um sobrecusto do 
trabalho. Esta sobrecarga parece ainda mais 
pesada pelo facto de incidir sobre empresas 
que não estão vocacionadas para essas tarefas 
e por ser apenas imputável a um pequeno nú
mero de postos de trabalho. 

Diversas são as medidas no domínio da fiscali
dade, que poderiam facilitar o funcionamento 
das PME: 

— promoção do financiamento externo atra
vés da dupla tributação que incide sobre as 
empresas de capital de risco; 

— garantia de continuidade das PME, evi
tando que a fiscalidade aplicada aquando 
da transmissão, nomeadamente num caso 
transfronteiras, possa pôr em risco a exis
tência da empresa. 

9.3. Orientações para a redução 
dos custos de trabalho 

a) Objectivo 

Por forma a promover a manutenção elo em
prego e a criação de novos postos ele trabalhe), 
sem reduzir o nível salarial, será necessário di
minuir os custos não salariais, em especial no 
que se refere à mão-de-obra menos qualifica
da. Com efeito, o desemprego é particular
mente elevado na categoria dos trabalhadores 
não qualificados. Por outro lado, na maior 
parte dos Estados-Membros, os custos não sa
lariais incidem mais sobre os trabalhadores 
com um baixo nível de remuneração. 

Os Estados-Membros deveriam fixar-se o ob
jectivo de reduzir os custos não salariais do 
trabalho num montante equivalente a um ou 
dois pontos do PIB, podendo este valor variar 
de acordo com a estrutura fiscal dos Estados-
-Membros. 

b) Aplicação 

Dado que o objectivo a atingir é a redução do 
custo do trabalho, esta poderia incidir, em pro
porções variáveis conforme os Estados-Mem
bros, sobre as contribuições sociais dos empre
gadores, efou sobre as contribuições dos tra
balhadores ebu sobre as imposições que inci
dem directamente sobre os salários. 

simplificação dos encargos administrati
vos: a criação de um serviço único para to
das as contribuições fiscais e sociais repre
sentaria um melhoramento; 

introdução de um direito de opção que per
mitisse às PME que não possuem o estatu
to de sociedades de capitais serem tributa
das à taxa do imposto sobre as sociedades 
e não segundo a tabela do imposto sobre os 
rendimentos; 

As contribuições sociais são por vezes reparti
das em função das suas diferentes finalidades: 
família, saúde, velhice, desemprego. Neste ca
so, a redução poderia em primeiro lugar cen-
trar-se sobre as contribuições que financiam 
despesas normalmente abrangidas pela soli
dariedade nacional: abonos de família, pen
sões mínimas de velhice, subsídios para doen
ças graves, desemprego ele longa duração. No 
caso das contribuições que estão mais inseri
das numa óptica contributiva (reforma, por 
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exemplo), incumbe a cada Estado-Membro 
determinar as proporções respectivas das con
tribuições obrigatórias e das contribuições vo
luntárias que podem ser equiparadas a meca
nismos de seguro ou de poupança. 

Além disso, a redução dos encargos que inci
dem sobre o trabalho deveria aplicarse, prio
ritariamente, às remunerações menos eleva
das. Esta opção permitiria limitar o custo or
çamental da medida por posto de trabalho 
mantido ou criado, dando simultaneamente 
resposta à dimensão do desemprego entre os 
trabalhadores menos qualificados. 

A flexibilidade do trabalho deveria, também, 
ser incentivada. 

As experiências de certos Estados-Membros 
parecem demonstrar que uma organização 
mais flexível do trabalho permite a criação de 
novos postos de trabalho. A promoção destas 
formas de trabalho flexíveis poderia ser acom
panhada de uma redução dos encagos fis
cais/sociais aplicados actualmente. 

Nos serviços, mercantis ou não mercantis, em 
contacto com o público, uma reorganização 
do tempo de trabalho acompanhada de incen
tivos fiscais permitiria aumentar o número de 
postos de trabalho, utilizar de forma mais in
tensiva os equipamentos (aumento do núme
ro de horas de funcionamento) e dar resposta 
à procura (horas de abertura mais práticas, au
mento dos tempos livres). 

Os desagravamentos poderiam também cen-
trar-se especificamente na criação de novos 
postos de trabalho bem como na contratação 
de jovens. 

Mas é óbvio que a eficácia destas medidas de 
redução substancial das contribuições fiscais 
e sociais depende da sua simplicidade. Embo
ra possa parecer desejável condicionar alguns 
benefícios fiscais à realização de acções con
formes aos objectivos de políticas de emprego 
activas, é indispensável evitar dispositivos de 
tal forma complexos que se tornariam inope
rantes. 

c) Efeito sobre o emprego 

Os resultados de diversos modelos economé
tricos (ver quadro anexo) confirmam que as re

duções dos encargos sociais compensadas pe
lo aumento de outras contribuições provocam 
efeitos positivos significativos sobre o empre
go. Os efeitos mais positivos são observados 
quando a redução elas contribuições sociais 
patronais se centra nas categorias de trabalha
dores com um baixo nível de qualificação e em 
caso de introdução de um imposto sobre o 
C02 energia; os resultados não são tão satis
fatórios em caso de aumento do IVA. Numa 
hipótese favorável, estes modelos revelam, no 
caso de uma redução das contribuições sociais 
patronais de 1% do PIB, uma diminuição de 
2,5% da taxa de desemprego, num período de 
quatro anos. 

9.4. Eventuais compensações 

Tendo em conta o imperativo de limitar tanto 
quanto possível os défices orçamentais, os de
sagravamentos das contribuições fiscais e so
ciais destinados a reduzir os custos do traba
lho deveriam ser objecto de medidas de com
pensação. 

A redução das contribuições sociais poderia 
ser parcialmente financiada pelas contribui
ções dos trabalhadores recém-contratados, pe
la diminuição das prestações de desemprego 
resultante de uma progressão do emprego e 
por um maior controlo da despesa pública a 
fim de melhorar a sua eficácia. 

Mas na maior parte dos casos, serão necessá
rias medidas fiscais de compensação para as
segurar a neutralidade fiscal dos desagrava
mentos introduzidos. Dentre as diversas possi
bilidades, deveria optar-se por medidas que 
não produzam um efeito negativo sobre a 
competitividade da indústria comunitária. 

É evidente que deveria ser realizado um estu
do aprofundado sobre os efeitos e a combina
ção destas diferentes possibilidades. 

a) Fiscalidade sobre o ambiente 

Poderão ser previstos impostos sobre o am
biente, que incidam, por exemplo, sobre a uti
lização de recursos naturais limitados e da 
energia. 

O imposto C02fenergia, proposto pela Comis
são em 1992, poderia fornecer receitas de cer
ca de 1 % do PIB. A previsibilidade e a neutra-
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lidade fiscal deveriam ser asseguradas em to
dos estes casos por forma a não prejudicar os 
sectores expostos à concorrência internacio
nal, devendo também ser analisada a introdu
ção de incentivos fiscais adequados. 

O aumento dos impostos especiais sobre o 
consumo de produtos energéticos pode tam
bém inscrever-se numa óptica de protecção do 
ambiente, beneficiando de uma ampla aceita
ção por parte da população. Uma opção que 
deveria ser relacionada com a introdução de 
um imposto C02ènergia consistiria em alar
gar os actuais impostos especiais de consumo 
que incidem sobre os óleos minerais a outros 
produtos energéticos que causam igualmente 
efeitos nocivos sobre o ambiente. 

Segundo diversos estudos, efectuados tanto 
pelos serviços da Comissão como num certo 
número de Estados-Membros, uma transfe
rência dos encargos sociais da ordem de 1% 
do PIB para um imposto C02fenergia de cer
ca de 10 USD por barril, produziria efeitos be
néficos não só sobre o ambiente mas também 
sobre o emprego. 

b) Impostos sobre o consumo 

Um aumento dos impostos especiais de con
sumo sobre o tabaco e o álcool constitui simul
taneamente uma fonte de receitas orçamen
tais suplementares, um meio de prevenção 
contra um flagelo social e um factor de econo
mias para os orçamentos de segurança social 
(cuidados de saúde em matéria de cancro e de 
alcoolismo). 

O facto de o IVA afectar apenas de um modo 
reduzido a competitividade internacional (vis
to ser deduzível na exportação), fez surgir a 
ideia do IVA «social». Considera-se, por ve
zes, que o IVA poderia ser aumentado por for
ma a compensar a redução dos encargos so
ciais: teoricamente, o aumento do IVA acom
panhado de uma redução dos encargos sociais 
poderia reforçar a competitividade das empre
sas da Comunidade. O sistema de taxa míni
ma em vigor a nível comunitário permite, 
aliás, que os Estados-Membros aumentem as 
respectivas taxas de IVA. Todavia, qualquer 
aumento do IVA e, consequentemente, dos 
preços repercute-se necessariamente sobre o 
consumo e pode apresentar inconvenientes a 
nível económico. A questão merece, assim, 

uma análise aprofundada para cada caso. 
Além disso, será necessário evitar, a nível co
munitário, que aumentos desordenados do 
IVA, nomeadamente nos países onde a taxa 
normal do IVA é já elevada, venham criar dis
torções de concorrência, pondo em causa a 
aproximação das taxas realizada aquando da 
entrada em vigor do grande mercado. Com 
efeito, se não for prosseguida a aproximação 
das taxas iniciada na Comunidade durante os 
últimos anos, ficará comprometida a aplica
ção, em 1997, do regime definitivo do IVA (pa
gamento do IVA no país de origem). 

c) Outros impostos 

Dentre as restantes possibilidades, será neces
sário citar as medidas referentes à fiscalidade 
sobre os rendimentos do capital. 

Sem prejudicar o investimento, tratar-se-ia de 
reequilibrar a estrutura das contribuições fis
cais e sociais que incidem sobre os diferentes 
factores de produção (trabalho, capital, recur
sos naturais raros) a fim de promover o empre
go e não o desencorajar. 

Uma tributação dos rendimentos do capital fi
nanceiro, tal como a Comissão tem vindo a 
propor desde 1989, teria além disso a vanta
gem de tornar mais atraente a orientação ela 
poupança para os investimentos produtivos e 
para a criação de empresas. 

9.5. Conclusão 

Uma redução substancial dos custos não sala
riais do trabalho (um a dois pontos do PIB), 
nomeadamente a favor da mão-de-obra me
nos qualificada, é considerada como uma 
orientação decisiva para lutar eficazmente 
contra o desemprego e promover a criação de 
postos de trabalho. 

Uma vez que esta redução das contribuições 
fiscais e sociais intervém no âmbito de políti
cas activas de emprego, deveria ser objecto de 
medidas fiscais de compensação a fim de não 
sobrecarregar os défices orçamentais. 

A diversidade dos sistemas de contribuições 
fiscais e sociais na União Europeia não permi
te identificar um método único de transferên-
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cia de uma parte dos encargos que incidem so
bre o trabalho para encargos que incidem so
bre outros factores de produção ou sobre o 
consumo. Mas entre as medidas fiscais de 
compensação possíveis, poder-se-ão referir, 
designadamente, a fiscalidade sobre o am
biente (imposto C02 e impostos especiais so
bre o consumo de energia), impostos especiais 
sobre os consumos nocivos para a saúde, uma 
tributação dos juros aplicável a todos os resi

dentes comunitários e, se necessário, median
te certas condições, um aumento do IVA. 

Para que estas alterações nas estruturas das 
contribuições fiscais e sociais se traduzam 
num relançamento do crescimento das econo
mias europeias, é indispensável que os Esta
dos-Membros tomem consciência da impor
tância da concertação e da cooperação neste 
domínio. 
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Hipótese geral 
Redução das contribuições sociais patronais, com compensação através de outras contribuições 

fiscais e sociais 

Modelos utilizados 

a) Elementos do modelo 

Países abrangidos 

Periodo 

Hipóteses 

Medidas de 

compensação 

QUEST 

EUR no seu conjunto 

7 anos 

Redução generalizada (1% do 

P1BI (redução média da taxa 

10%). 

Redução (1% do PlBl centrada 

nos salários baixos (redução 

média da taxa de 40%) 

Aumento do IVA 

Aumento dos impostos sobre os 

rendimentos 

Imposto CCtónergia de 10 USD 

por barril 

b) Resultados das simulações em termos 

Volume da criação de postos de trabalho suplementar: díferençí 

período de simulação 

Redução das contribuições sociais e aumento do IVA 

Redução das contribuições sociais e aumento do imposto 

sobre os rendimentos 

Redução das contribuições sociais e introdução 

do imposto CO2 

Redução diferenciada das contribuições sociais 

e introdução do imposto CO2 

MIMIC 

Países Baixos 

10 anos 

Redução generalizada 

(0,6% do PIB) 

Redução limitada aos 

salários baixos 

(0.6% do PIB) 

Imposto energia que 

incide principalmente 

sobre 0 consumo 

de emprego 

HERMES 

Β. D. F, 1. NL. UK 

9 anos 

Redução generalizada de 0.3% 

em 1993 a 1% em 2001 

Imposto COîlnergia 

em % relativamente à situação de referência, no final do 

QUEST 

0.0 

0.7 (') 

1.0 (') 

2,2 (Ή2) 

MIMIC 

-

— 

0,6 (<) 

ι,ο O 

HERMES 

-

0,6 

-

Quadro revisto em 15 Dezembro de 1993 para a segunda edição do «Livro Branco». 

NB: As variações em termos de taxa de desemprego não são perfeitamente comparáveis entre modelos, devido aos di
ferentes modelos da oferta de trabalho. 

(i) Em termos de redução da taxa de desemprego, estes dados correspondem respectivamente a -0 ,7 , - 0 ,9e -2,0pontos. 
(2) Na hipótese dos recursos orçamentais líquidos induzidos pelo crescimento económico serem reinvestidos na criação 

de emprego, esta seria de 3% (ou seja, - 2,7 pontos em termos de desemprego). 
P) Em termos de redução da taxa de desemprego, estes dados correspondem respectivamente a -0 ,3 e -0 .6 pontos. 
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IV — Para um novo modelo 
de desenvolvimento 





Capítulo 10 

Reflexões sobre um novo 
modelo de desenvolvimento 
da Comunidade 

10.1. Relações estruturais 
entre ambiente e emprego 

a) Utilização Ineficaz dos recursos 
na Comunidade 

O actuai modelo de desenvolvimento da Co
munidade não tem permitido uma combina
ção óptima de dois dos seus principais recur
sos — o trabalho e a natureza. Caracterizase 
por uma utilização insuficiente da mão-
-de-obra e por uma exploração excessiva dos 
recursos naturais, o que conduz a uma dete
rioração da qualidade de vida. A Comunidade 
deverá analisar a melhor forma de promover 
o crescimento económico sustentável, de mo
do a contribuir para aumentar a intensidade 
de emprego e reduzir o consumo de recursos 
naturais e energéticos. 

— «Subutilização» da mão-de-obra 

A utilização do factor trabalho tem sido cons
tantemente desincentivada nas últimas déca
das. Apesar de o crescimento da produtivida
de do trabalho ter desempenhado um papel 
determinante no aumento constante do rendi
mento líquido per capita, parece ter-se atingi
do um ponto crítico. Por um lado, a substitui
ção do trabalho pelo capital tem acarretado 
um aumento constante do consumo de ener
gia e de matérias-primas, conduzindo a uma 
exploração excessiva dos recursos ambientais. 

Por outro lado, as empresas têm de tal forma 
pautado as suas estratégias por considerações 
de poupança de mão-de-obra que os ganhos de 
produtividade das empresas estão a ser pro
gressivamente neutralizados por um aumento 
dos custos para a colectividade. O desemprego 
constitui um dos exemplos mais evidentes des
ta situação: a mão-de-obra tem vindo a ser ex
cluída das empresas àcusta do aumento dos 
encargos com os subsídios de desemprego. 

As necessidades financeiras dos sistemas de 
segurança social aumentam ainda mais os 
custos indirectos do trabalho, reforçando a 
tendência para realizar economias a nível da 
utilização da mão-de-obra. Além disso, este 
mecanismo conduziu a importantes perdas de 
competitividade nos mercados externos, com 
a implantação progressiva de tecnologias so
fisticadas nos países de mão-de-obra barata. 

Muitos países tentaram solucionar este pro
blema reduzindo os benefícios sociais, mas 
sem grande sucesso. O agravamento conse
quente da pobreza e das disparidades de rendi
mento originou tensões sociais e uma deterio
ração da qualidade de vida em muitos centros 
urbanos. 

Aparentemente, a «subutilização» da mão-
-de-obra reveste simultaneamente um carác
ter quantitativo e qualitativo. A organização 
uniforme do trabalho, frequentemente em 
unidades de produção de grandes dimensões, 
distanciou o indivíduo dos resultados do seu 
trabalho. Deste modo, a perda de motivação e 
criatividade resultante, contrariamente ao 
que sucede nas pequenas empresas e nas ex
plorações agrícolas, terá provavelmente reper
cussões a nível dos resultados económicos e da 
satisfação que muitos trabalhadores retiram 
do seu trabalho. Algumas empresas consegui
ram recuperar o capital humano perdido, or-
ganizando-se de uma forma eficaz e flexível 
em pequenas unidades de produção mais ou 
menos independentes. 

— «Sobreutilização» dos recursos 
ambientais 

A «subutilização» da mão-de-obra tem sido 
acompanhada por uma «sobreutilização» dos 
recursos ambientais e naturais. Nas duas últi
mas décadas, e em especial a partir de 1973, 
tornou-se cada vez mais evidente que estes re
cursos são limitados. 

Uma vez que os preços de mercado não reflec
tem adequadamente a relação entre disponibi
lidade dos recursos naturais e ambientais e o 
respectivo consumo, tem-se assistido sistema
ticamente a uma utilização excessiva. Por di
versos motivos, esta situação tornou-se insus
tentável: 
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a reparação dos danos causados no passa
do (por exemplo, locais poluídos) é cada 
vez mais dispendiosa: 

a escassez e a degradação dos recursos na
turais e ambientais constituem um fardo 
para as gerações futuras e reduzem as pos
sibilidades de prosperidade económica a 
longo prazo; 

a extrapolação para o resto do mundo da 
actual estrutura do consumo e da produ
ção industrial exigiria recursos cerca de 
dez vezes superiores aos disponíveis, o que 
ilustra a dimensão de eventuais tensões 
que esta repartição poderia originar a ní
vel global se as actuais tendências se man
tivessem; 

Uma análise mais atenta da forma como a Co
munidade utiliza os seus recursos laborais e 
ambientais evidencia algumas fraquezas fun
damentais da estrutura dos incentivos da eco
nomia comunitária em resultado da interven
ção dos poderes públicos (por exemplo, regime 
fiscal aplicável aos custos de mão-de-obra, in
fra-estruturas de transporte) e das forças do 
mercado (factores exógenos relacionados com 
o ambiente). Em consequência, coloca-se a 
questão de saber se uma parte cada vez maior 
do crescimento económico registado pela con
tabilidade nacional não representa um pro
gresso económico ilusório e não real e se mui
tos conceitos económicos tradicionais (por 
exemplo o P1B tal como tradicionalmente en
tendido) não perderão no futuro a sua impor
tância na concepção das políticas eco
nómicas. 

— determinadas formas de poluição consti
tuem uma ameaça não só para os sistemas 
ecológicos locais, mas também para o 
equilíbrio natural do planeta no seu con
junto, por exemplo, a nível das alterações 
do clima, da camada de ozono e da biodi
versidade. 

Estas ineficiências representam perdas signifi
cativas e latentes de bem-estar. Uma vez que 
os sistemas contabilísticos actuais não inte
gram os custos de recursos gratuitos, como o 
ambiente, apenas se dispõe de estimativas par
ciais. Assim, de um modo geral, reconhece-se 
que os custos externos dos actuais sistemas de 
transporte representam, por si só, pelo menos 
3%-4% do PIB (poluição do ambiente, aci
dentes e engarrafamentos), medida que a in
vestigação se intensifica e que se dispõe de 
mais dados relativos a estes custos ocultos que 
alguém deverá, em última análise, suportar, 
mais preocupantes são estas estimativas. 

Outra ineficiência do actual modelo de desen
volvimento diz respeito aos efeitos externos 
induzidos pela utilização de energia fóssil e 
nuclear. Apesar de a evolução tecnológica 
permitir solucionar muitos problemas, a ener
gia deixou de poder ser considerada um recur
so inesgotável, em especial se se tiver em conta 
os riscos externos subjacentes às alterações do 
clima, à acidificação, aos problemas de saúde 
e aos resíduos nucleares e riscos subjacentes. 
A posição relativa da energia no novo modelo 
é, pois, um aspecto crucial que deve ser toma
do em consideração. 

b) Necessidade de um novo modelo 
de «desenvolvimento duradouro» 

A utilização inadequada dos recursos disponí
veis — subutilização da mão-de-obra e sobreu
tilização dos recursos ambientais — afasta-se 
claramente das opções da sociedade manifes
tadas através do sistema democrático: as pes
soas esperam, para si próprias e para os seus 
filhos, por um lado, um maior número de pos
tos de trabalho e um rendimento estável e, por 
outro, uma melhor qualidade de vida. Este úl
timo elemento reflecte-se no aumento da pro
cura de empregos agradáveis e de produtos e 
de bens públicos amigos do ambiente. 

Qualquer nova política deverá dar uma res
posta concreta à questão da redução da polui
ção e da melhoria da qualidade de vida na sua 
acepção mais lata. No primeiro caso, trata-sc 
de inverter a relação actualmente negativa en
tre crescimento económico «clássico» e polui
ção crescente. Já ninguém compreende por 
que motivo a multiplicação das embalagens 
ou a presença nas caixas de correio de cada vez 
mais publicidade, por exemplo, contribui para 
o crescimento económico contabilizado ofi
cialmente. 

Por outro lado, a melhoria da qualidade de vi
da não diz apenas respeito à protecção dos ha
bitats e da natureza, mas também à valoriza
ção da paisagem, à melhor integração de no
vas construções e das infra-estruturas de 
transportes nos centros urbanos históricos e à 
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criação de parques e zonas verdes nas cidades. 
Deste modo, pode melhorar-se consideravel
mente a qualidade de vida de milhões de 
pessoas. 
Deste modo, uma política mais adequada de
verá oferecer à sociedade uma melhor quali
dade de vida, que, ao diminuir o consumo, 
exercerá menos pressões sobre os recursos am
bientais. É neste mesmo contexto que se ins
creve a criação de postos de trabalho mais gra
tificantes, bem como a valorização dos recur
sos humanos no âmbito de redes locais, e a 
promoção da responsabilização do indivíduo 
e da participação social. O novo modelo de de
senvolvimento da Comunidade deverá, deste 
modo, abordar o problema da utilização defi
ciente dos recursos existentes numa perspecti
va mais ampla que tenha em conta a qualida
de de vida global do cidadão. 

Alguns destes aspectos apresentam uma di
mensão comunitária. Na realidade, a fase de 
transição para um modelo económico óptimo 
será facilitada pela acção concertada de diver
sos países, estratégia que oferece os melhores 
resultados a menores custos. Além disso, mui
tas medidas dizem respeito, implícita ou expli
citamente, a políticas sectoriais e ao acompan
hamento das forças do mercado interno. O 
Tratado reconhece agora expressamente este 
novo potencial papel da Comunidade, uma 
vez que o desenvolvimento sustentável foi 
considerado um objectivo comunitário 
global. 

c) Tecnologia limpa: 
solução do problema 

Um elemento fundamental do novo modelo 
de desenvolvimento consistirá na dissociação 
da prosperidade económica futura da polui
ção do ambiente, ou mesmo em conseguir que 
as relações entre economia e ecologia sejam 
positivas e não negativas. O êxito deste objec
tivo passa pela criação de uma nova base de 
tecnologia limpa. 
Existem já importantes exemplos que atestam 
a viabilidade desta dissociação através de uma 
integração expressa dos recursos ambientais 
no processo de produção. O crescimento eco
nómico alemão e japonês dos últimos 20 anos, 
os mais bem sucedidos no mundo industrial, 
apenas acarretou um aumento negligenciável 
do consumo de energia, enquanto anterior
mente a relação linear entre estes dois elemen

tos era considerada um dado adquirido. Os 
elevados preços da energia que, contra todas 
as expectativas, não dificultaram, antes enco
rajaram o crescimento económico, constituí
ram a força motriz desta alteração funda
mental. 

Apesar de os modelos económicos atribuí
rem, de um modo geral, à evolução tecnológi
ca um carácter exógeno, é forçoso reconhecer 
que esta resulta, essencialmente, de importan
tes incentivos dos sectores público e privado. 
Além disso, deve ter-se presente que a tecnolo
gia é obra do Homem e que, nesta perspectiva, 
o investimento contínuo no capital humano 
constitui um elemento vital. A resolução dos 
actuais problemas ambientais constitui um 
importante desafio que se colocará nos anos 
vindouros. 

A nova tecnologia integrada que apenas cons
titui, provavelmente, a ponta visível do iceber
gue, deverá contribuir para reduzir as necessi
dades de novos recursos naturais, através: 

— da melhoria da «produtividade natural» 
dos produtos: isto é, maior eficiência ener
gética, produtos com menor intensidade 
de matéria-prima (automóveis menos pe
sados, etc.); 

— do aumento do período de vida dos produ
tos: valorização dos serviços de controlo e 
de reparação, actividades trabalho-intensi-
vas por excelência; 

— do aumento da reutilização e reciclagem: 
utilização mais frequente das mesmas ma-
térias-primas ou peças sobressalentes; 

— da melhoria da tecnologia dos processos 
de produção: os processos de produção (e 
não os consumidores finais) são os princi
pais «produtores» de águas residuais, de 
resíduos sólidos, etc. 

A introdução progressiva das novas tecnolo
gias limpas induzirá uma renovação continua 
dos equipamentos da Comunidade e exige ac
ções de formação específicas destinadas aos 
engenheiros e gestores recentemente qualifi
cados. A integração das tecnologias limpas pe
la indústria será muito mais relevante do que 
as actuais actividades de saneamento, como o 
tratamento das águas, apesar de estas activi
dades continuarem a ser importantes no futu-

173 



ro imediato. A importância relativa, ou mes
mo absoluta, destas actividades deverá decres
cer à medida que a sociedade evolui no sentido 
de um modelo de desenvolvimento sus
tentável. 

Para além de melhorarem consideravelmente 
o ambiente, as novas tecnologias limpas são 
também susceptíveis de proporcionarem van
tagens indirectas de monta para a Comu
nidade: 

— em termos de competitividade, a vanta
gem seria dupla: a economia da Comuni
dade será melhorada globalmente através 
da optimização da utilização dos seus re
cursos e da prevenção de operações de lim
peza dispendiosas: por outro lado. ao assu
mir a liderança deste processo, a Comuni
dade obterá vantagens que não devem ser 
subestimadas, na medida em que as novas 
tecnologias constituem uma necessidade 
não só nos países industrializados, mas 
também nos novos países industrializados 
e nos países menos desenvolvidos; 

— em termos estratégicos: a enorme depen
dência da Comunidade relativamente ao 
resto do mundo, em termos de importa
ções de matérias-primas e energia, seria re
duzida e melhor gerida; as poupanças re
sultantes da diminuição das importações 
poderão ser afectadas à promoção do de
senvolvimento sustentável, e, nomeada
mente, à transferência de tecnologias lim
pas para os países menos desenvolvidos; 

— a Comunidade mostraria ao resto do mun
do o rumo a seguir para concretizar na prá
tica o desenvolvimento sustentável, redu
ziria o consumo excessivo de recursos pri
mários, aliviando assim consideravelmen
te os problemas futuros de distribuição dos 
raros recursos naturais e ambientais a ní
vel global. 

10.2. Formas de facilitar 
a alteração estrutural 

a) Uma política microeconómica 
estratégica 

É pouco provável que, sem políticas de apoio 
activas e criativas, se consiga dissociar a pros

peridade económica da deterioração do am
biente através da criação de uma nova base de 
tecnologias limpas. Nesta perspectiva, os ins
trumentos de política existentes deverão ser 
reorientados, uma vez que contribuem para 
uma utilização deficiente dos recursos na Co
munidade. Deverá ser prestada especial aten
ção às inúmeras regulamentações progressi
vamente adoptadas nas últimas décadas, e 
que já não se enquadram nos objectivos do no
vo modelo de desenvolvimento sustentável. 
Além disso, os preços do mercado devem pas
sar a integrar sistematicamente todos os cus
tos externos que se repercutem na sociedade. 
Esta revisão das políticas deverá permitir che
gar a um conjunto de indícios e de incentivos 
destinados a todos os operadores económicos 
e a todos os responsáveis pela tomada de 
decisão. 

O primeiro elemento-chave de uma política 
microeconómica estratégica, reside numa reo
rientação profunda e na promoção de áreas de 
investigação fundamental em domínios espe
cialmente relevantes para o modelo de desen
volvimento sustentável (energias renováveis, 
reciclagem e novos materiais, biotecnologias, 
etc.). Esta nova orientação diz igualmente res
peito às ciências económicas, em especial a ní
vel da área conhecida por «contabilidade ver
de», que consiste fundamentalmente numa 
análise sistemática e de estimativa de todos os 
efeitos externos. A partir de uma combinação 
das informações científicas e económicas po-
der-se-á obter uma melhor compreensão dos 
problemas e das soluções ligadas à utilização 
dos recursos naturais e uma determinação 
mais precisa da sua importância relativa. 

O segundo elemento-chave desta política con
siste numa aceleração da aplicação dos resul
tados da investigação em inovações comercia
lizáveis. Para o efeito, dever-se-á desenvolver 
um conjunto coerente de medidas de incenti
vo pragmáticas a favor dos agentes económi
cos potencialmente interessados cm investir 
em novos produtos e processos de produção, 
nomeadamente em novas formas inovadoras 
de organização do trabalho. Deste modo, de-
ver-se-ia criar um círculo «virtuoso» de con
fiança entre consumidores c investidores rela
tivamente ao projecto de sociedade do modelo 
económico do futuro. 
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b) Instrumentos de política 
a nível macroeconómico 

O conjunto de medidas de incentivo acima re
ferido passa pela revisão gradual e sistemática 
de inúmeros instrumentos de política econó
mica, muitos dos quais têm uma dimensão co
munitária. Neste contexto, merecem especial 
atenção os seguintes instrumentos: 

— os impostos indirectos sobre a poluição 
constituem uma forma eficaz de lutar con
tra subsídios ocultos, na medida em que os 
custos externos assim gerados constituem 
um fardo para a sociedade no seu conjun
to. Deste modo, os preços de mercado terão 
eventualmente que ser ajustados no senti
do de passarem a cobrir os danos causados 
ao ambiente pela utilização de determina
dos produtos, nomedamente as fontes de 
energia em função do seu teor em CO?. 

— a legislação fiscal e, em especial, os regi
mes de desagravamento constituem tam
bém um importante incentivo para as acti
vidades económicas sustentáveis (por 
exemplo, investigação nefastada do merca
do sobre inovações verdes), mas em muitos 
casos têm, actualmente, um impacte nega
tivo sobre o ambiente (por exemplo, regi
mes de dedução fiscal generosos a favor da 
utilização de automóveis particulares, im
postos sobre bens imóveis que favorecem o 
desenvolvimento de subúrbios, etc.); 

— a dinâmica do mercado interno pode ser 
explorada para promover uma utilização 
optimizada dos recursos na Comunidade: 
em primeiro lugar, uma concorrência sã 
em bases equitativas aumenta as possibili
dades de criação das alterações tecnológi
cas necessárias e a renovação do volume 
global de capital; em segundo lugar, a le
gislação em matéria de contratos públicos 
poderá ser expressamente orientada no 
sentido da prossecução de objectivos «sus
tentáveis»; por último, a redistribuição in
terna em termos geográficos das activida
des económicas contribuirá para a explo
ração o mais eficiente possível dos recur
sos ambientais na Comunidade, bem 
como para a redução das pressões dema
siado elevadas que o ambiente sofre em al
gumas áreas. Estas mesmas considerações 
são, naturalmente, aplicáveis ao alarga
mento da Comunidade; 

comércio internacional e política de coo
peração: uma vez que os problemas am
bientais assumem frequentemente um ca
rácter transnacional e global, implicam o 
estabelecimento de uma cooperação inter
nacional mais vasta. Em muitos casos, a 
utilização de recursos comunitários para 
fazer face a problemas ambientais estran
geiros revelou-se uma solução rentável pa
ra solucionar os problemas ambientais na 
Comunidade (acidificação, poluição dos 
rios, redução do CO:). Estas considera
ções são também verdadeiras no que diz 
respeito aos problemas estruturais no do
mínio do crescimento e do desemprego. 
Em ambos os casos, soluções realistas e 
sustentáveis devem tomar em considera
ção esta dimensão internacional, em espe
cial se se trata de regiões próximas da Co
munidade, como a Europa Central e 
Oriental, a CEI e a bacia do Mediterrâneo. 

c) Instrumentos de política 
a nível sectorial 

Para além dos instrumentos de carácter ma
croeconómico, a Comunidade dispõe ainda de 
alguns instrumentos específicos para alguns 
sectores, cuja importância deverá aumentar à 
medida que a Comunidade se empenha no no
vo modelo de desenvolvimento económico. 
Merecem especial atenção os sectores a seguir 
referidos e que foram expressamente aborda
dos no Quinto Programa de Acção para o Am
biente: 

— energia: a estrutura do consumo da ener
gia encontrase no cerne do novo modelo 
de desenvolvimento. Paralelamente à libe
ralização do mercado interno, nos sectores 
da electricidade e do gás, a Comunidade 
terá de fazer opções estratégicas que até 
agora incumbiam exclusivamente aos Es
tados-Membros. Estas opções situam-se 
essencialmente a nível do desenvolvimen
to vigoroso da gestão do lado da procura e 
da diversificação da oferta no sentido de 
fontes de energia amigas do ambiente. 

Os instrumentos importantes a que se re
correu no passado (por exemplo, Euratom) 
devem agora ser reorientados e reforçados; 

— transportes: a importante degradação do 
bem-estar a que se aludiu na secção prece-
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dente terá que ser eliminada através de uma 
revisão da política de investimento e de pla
neamento das infra-estruturas de transportes 
(em especial, nas áreas urbanas). Os impostos 
e subsídios, instrumentos tradicionalmente 
utilizados no passado, necessitam de uma revi
são profunda, tal como as concepções de espa
ço e de planeamento urbano; 

— agricultura: a reforma em curso da política 
agrícola comum traduz-se numa redução 
das medidas gerais de apoio aos preços, 
compensada por apoios financeiros direc
tos aos agricultores e acompanhora por 
outras medidas que permitem remunerar 
práticas agrícolas ecológicas alternativas e 
por uma remuneração justa de actividades 
que salvaguardem o equilíbrio hidrogeoló-
gico (qualidade da água potável, preven
ção da erosão dos solos, etc.) ou que melho
rem a qualidade da paisagem. Esta tendên
cia deverá ser gradualmente reforçada nos 
próximos anos. Esta política permitirá cor
rigir progressivamente os actuais desequi
líbrios ambientais, lançando as bases para 
o desenvolvimento de actividades susten
táveis e para a melhoria da qualidade de vi
da nas áreas rurais. A este nível, é também 
importante avaliar, numa perspectiva eco
nómica e ambiental, os projectos-piloto no 
domínio dos biocombustíveis (biomassa, 
dister e bioetanol) lançados nos Estados-
Membros, em especial com vista a elabo
rar cenários energéticos respeitadores do 
ambiente; 

uma reorientação sistemática das políticas pú
blicas em conformidade com as linhas acima 
apresentadas, mas também a concepção de 
medidas anticíclicas susceptíveis de contribuí
rem, simultaneamente, para atingir os objecti
vos do modelo de desenvolvimento sus
tentável. 

Uma recomendação fundamental diz respeito 
à prevenção da degradação futura do ambien
te, através da criação de uma «infra-estrutura 
ambiental». Não obstante o desenvolvimento 
gradual de tecnologias limpas, as actividades 
de saneamento continuarão a ser significati
vas a curto e médio prazo, devendo mesmo de
senvolverse consideravelmente no futuro. As
sim, será necessário recuperar o atraso signifi
cativo em matéria de investimentos cm equi
pamentos de reciclagem (por exemplo, 
produção excessiva de desperdícios de papel), 
incineradores de lixo (equipados com as tecno
logias mais modernas) e equipamento de tra
tamento de águas residuais. 

Muitas destas actividades situam-se na área 
da construção civil e são susceptíveis de mobi
lizar um número considerável de postos de tra
balho a curto prazo, cujo financiamento seria 
assegurado por taxas e encargos cobrados 
com base no princípio do «poluidor-pagador» 
previsto no Tratado. As despesas públicas e a 
capacidade de criação de postos de trabalho 
poderão ser mais importantes na medida cm 
que as infra-estruturas de base, nomeadamen
te as redes de tratamento de água, devem ain
da ser construídas. 

— indústria: será necessário explorar um no
vo conjunto de instrumentos ambientais 
destinados às empresas; existem já iniciati
vas deste tipo, como a ecoauditoria, a eco-
rotulagem, os acordos voluntários e os re
gimes de auto-responsabilidade. Alguns 
destes instrumentos constituirão novas 
fontes de criação de postos de trabalho, em 
especial nos serviços relacionados com a 
defesa do ambiente. 

d) Recomendações para as políticas 
de curto prazo 

Se se considerar que a actual recessão consti
tui mais do que um mero ciclo conjuntural, o 
projecto de longo prazo deverá começar a ser 
preparado imediatamente. Isto implica não só 

O reforço das capacidades no domínio dos sis
temas de transportes colectivos oferece as 
mesmas possibilidades cm termos de criação 
de postos de trabalho e poderá melhorar subs
tancialmente a qualidade de vida de milhões 
de pessoas que habitam em aglomerações 
urbanas. 

Os estudos revelaram que existe uma procura 
considerável e uma vontade explícita em pa
gar projectos não nocivos para o ambiente c 
agradáveis, a nível local, incluindo a criação 
de parques e de circuitos para passeios a pé, 
jogging ou pistas para bicicletas. 

O sector da energia foi frequentemente referi
do comoconstituindo um dos domínios-chave 
do novo modelo de desenvolvimento econó
mico. Nos lares, em especial, a eficiência ener-
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gética pode ser substancialmente melhorada 
— os indicadores apontam para uma melho
ria da ordem dos 40% a 50% —desde que se 
realizem os investimentos necessários (vidros 
duplos/triplos, isolamento dos telhados, cal
deiras equipadas com tecnologia de ponta, 
etc.). Neste contexto poder-se-ão criar mais 
postos de trabalho, desde que sejam postas em 
prática as medidas de incentivo necessárias. 

Por último, para responder devidamente ao 
duplo desafio desemprego/poluição do am
biente, dever-se-á prever uma diminuição dos 
custos salariais paralelamente a um aumento 
dos impostos associados à poluição. A Comis
são avançou com uma proposta concreta, rela
tiva ao imposto sobre o carvão e a energia, que 
se coaduna perfeitamente com a perspectiva 
de alteração estrutural a longo prazo: os cus
tos externos associados à utilização da energia 
são tomados em consideração, enquanto as 
elevadas receitas obtidas 1 % do PIB) poderão 
ser utilizadas, numa primeira fase, para com
pensar os elevados custos salariais das entida
des empregadoras. 

Uma dimensão importante desta proposta diz 
respeito à alteração defendida por muitos sec
tores no sentido da intensificação do recurso 
à fiscalidade indirecta, bem como ao alarga
mento e equilíbrio da base tributável dos pro
dutos energéticos. Na Comunidade, estas pro
postas são muito bem acolhidas pela popula
ção: cerca de 60% dos cidadãos europeus 
mostraram-se favoráveis a este tipo de im
postos. 

10.3. Conclusões 

A natureza das alterações estruturais que a 
Comunidade está a sofrer tem que ser estabe
lecida e abordada. É importante desenvolver 
um projecto de sociedade baseado numa me
lhor qualidade de vida na Comunidade, que 
motive a população e gere, deste modo, a ener
gia humana necessária: 

a) os problemas económicos e sociais graves 
que se deparam actualmente à Comunida
de são o resultado de algumas ineficiências 
fundamentais: «subutilização» da mão-
-de-obra, em termos qualitativos e quanti
tativos, conjugada com uma «sobreutili
zação» dos recursos naturais e ambientais. 

Estes dois elementos situam-se ambos no 
cerne do modelo de desenvolvimento eco
nómico da Comunidade nas últimas 
décadas; 

b) o desafio fundamental de um novo modelo 
de desenvolvimento económico situa-se 
na inversão da actual relação negativa en
tre condições ambientais e qualidade de vi
da em geral, por um lado, e prosperidade 
económica, por outro. Neste contexto, 
uma aplicação generalizada de tecnolo
gias limpas constitui um elemento-chave. 
Apesar de muitos conhecimentos científi
cos se encontrarem já disponíveis, aguar-
da-se ainda a sua integração no sistema 
económico; 

c) a transição para um novo modelo de «de
senvolvimento sustentável» exige o desen
volvimento de um conjunto coerente de 
medidas de incentivo na perspectiva do 
mercado. Uma das medidas básicas consis
te na revisão sistemática das políticas ma
croeconómicas e sectoriais em vigor, com 
base no princípio fundamental de que os 
preços de mercado devem incorporar to
dos os efeitos externos. De facto, muitas 
decisões a nível da politica fiscal, dos sub
sídios, da concorrência, das infra-estrutu
ras, da organização do trabalho, da utiliza
ção da terra, do planeamento urbano, etc., 
desenvolvidas gradualmente e numa base 
ad hoc ou em função de considerações de 
longo prazo, deixaram de corresponder 
aos objectivos do novo desenvolvimento 
sustentável. Por maioria de razão, as mes
mas considerações são aplicáveis às políti
cas nos domínios da energia, transportes, 
indústria e agricultura, em que as opções 
das décadas de 50 e 60 deverão também ser 
objecto de revisão; 

d) quaisquer recomendações relativas às po
líticas de curto prazo com vista a ultrapas
sar a actual recessão deverão centrar-se, 
antes de mais, na reorientação acima refe
rida. Além disso, e sempre numa perspecti
va de longo prazo, pode criar-se um impor
tante número de postos de trabalho no sec
tor das infra-estruturas ligadas ao ambien
te, nomeadamente a nível da melhoria da 
eficiência energética, da criação de áreas 
naturais aprazíveis e do saneamento de 
áreas poluídas. 
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