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1. Desenvolvimentos macroeconómicos recentes, políticas e alternativas para o crescimento 

económico e o emprego 

A recuperação económica na Europa ainda é fraca e frágil. Adicionalmente, a Europa está a 
confrontar-se com uma perspetiva de crescimento lento prolongado e de elevados níveis de 
desemprego. Embora a produção na maioria dos países esteja novamente a crescer esta, nos países 
do Sul e em muitos outros estados-membros do Leste, continua bem abaixo do nível atingido em 
2007. O que é necessário é um forte estímulo macroeconómico que impulsione o crescimento e o 
emprego. A política monetária tem-se intensificando, ampliando a flexibilização quantitativa, no 
entanto, no ambiente macroeconómico atual com baixas expetativas e uma procura fraca isso não 
vai desencadear a recuperação. O chamado Plano Juncker, pelas mesmas razões, não irá fornecer o 
estímulo necessário e, enquanto a clarificação da aplicação do Pacto de Estabilidade e Crescimento 
espera algum progresso, esta apenas irá amortecer a pressão orçamental sobre os países em crise, 
em vez de fornecer um impulso orçamental positivo e substancial. 

A expansão orçamental coordenada é necessária. Esta deve concentrar-se no aumento do emprego 
através da promoção de investimentos ambientalmente desejáveis e sensíveis aos problemas de 
género e acabar com o ataque às despesas sociais. A moeda única deve ser complementada por uma 
política orçamental a nível federal eficaz, que seja capaz de amortecer as crises a nível federal, 
nacional e regional e que possa permitir transferências eficazes entre as regiões mais ricas e as mais 
pobres. Isto deve ser baseado num sistema fiscal fortemente progressivo e complementado com o 
desenvolvimento de um amplo sistema europeu de subsídios de desemprego que proporcionaria um 
estabilizador automático importante. As políticas regionais e estruturais da União Europeia (UE) 
devem ser reforçadas e alargadas, nomeadamente através de um importante programa de 
investimento público e privado, financiado pelo Banco Europeu de Investimento, e sobretudo 
centradas nos países deficitários e, em geral, nos estados-membros de menores rendimentos. 

2. O desafio democrático 

Em janeiro de 2015, na sequência de programas de austeridade repetidos que tiveram um impacto 
devastador sobre a produção e o emprego, os eleitores gregos elegeram um novo governo liderado 
pelo Syriza. Este procurou alcançar um “compromisso honroso” com as instituições europeias, mas, à 
medida que as negociações progrediam, a posição oficial endureceu em torno das condições 
altamente restritivas já estipuladas nos anteriores acordos, ditos memorandos de entendimento. Em 
julho, o primeiro-ministro grego, Tsipras, foi forçado a aceitar em condições especiais altamente 
restritivas um novo empréstimo e, embora muitos deputados do Syriza se tenham oposto ao acordo, 
o partido manteve a maioria dos seus lugares em eleições antecipadas que se realizaram em 
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setembro. Embora os termos do memorando não sejam suscetíveis de serem cumpridos, as duras 
condições destinam-se a avisar os outros para não contestarem a ordem neoliberal. 

Os acontecimentos na Grécia apontam para o alargamento do défice democrático na UE e a maneira 
pela qual a política económica está a ser sujeita a regras constitucionais retiram-na do domínio da 
deliberação democrática e das escolhas sociais. A narrativa de um “estado de emergência” tem sido 
usada para implementar atos legais que violam a lei constitucional dos estados da periferia da Zona 
Euro e favorecem o reforço do poder de instituições europeias menos representativas, o Banco 
Central Europeu, e as gémeas Cimeira do Euro e Eurogrupo, que funcionam de acordo com regras 
não escritas. As propostas contidas no Relatório dos Cinco Presidentes1 pretendem promover uma 
maior prosperidade e solidariedade na Europa, mas servirão apenas para reforçar o carácter 
tecnocrático de governação da UE. A pressão para constitucionalizar a política económica 
testemunha o profundo medo da democracia por parte das elites dominantes na UE. Para a grande 
maioria dos cidadãos, a democracia pode não ser apenas um valor político, mas uma força 
económica positiva. Um forte consenso democrático pode ser uma força poderosa para reduzir a 
incerteza económica. Os investimentos públicos são necessários para demonstrar o empenho político 
em promover as prioridades democraticamente estabelecidas e para moldar as expetativas do setor 
privado. Dois exemplos de prioridades democráticas de hoje poderiam ser a transição para uma 
economia de baixo teor em carbono e a convergência económica dos estados-membros de baixos 
rendimentos para os níveis mais elevados da UE. 

3. Migrações, mercado de trabalho e mudanças demográficas na UE 

As imagens dramáticas de milhares de migrantes que tentam entrar na UE chocaram os cidadãos 
europeus e dividiram os países da UE quanto ao modo de enfrentar a situação. Os fluxos migratórios 
atuais levantaram sérias questões, mais uma vez, sobre se os migrantes são economicamente 
necessários. A evidência do impacto dos migrantes sugere fortemente um efeito positivo na 
economia de acolhimento ao longo do tempo, além de beneficiar os próprios migrantes. 

A política de migrações ao nível da UE é governada principalmente por considerações à volta do 
mercado de trabalho como se fizesse parte do projeto do mercado único. O princípio da “livre 
circulação” estabelecido por Maastricht e mais tarde o tratado de Schengen transformaram-se nos 
principais instrumentos da política para o controlo e a gestão dos fluxos migratórios e dos 
movimentos dos nacionais da UE assim como dos provenientes de países terceiros. “A livre 
circulação” e a noção de igual tratamento está no centro do princípio importante de “Funcionamento 
da União Europeia,” mas as diretivas europeias tornaram-na condicional por no quadro das 
migrações dos cidadãos na UE estas não poderem constituir “um peso” para o país de acolhimento. 

O debate atual quanto ao direito dos migrantes à proteção social em qualquer país na UE está ligado 
à solidariedade e à redefinição das fronteiras de uma comunidade social europeia. O projeto da 
união monetária, sem as contrapartes da união orçamental e da solidariedade orçamental, revelou a 
fragilidade da união de países com estruturas económicas diferentes em torno de uma moeda única 
– a continuada crise na Grécia é apenas um exemplo de tais contradições. A solidariedade 
orçamental para oferecer o apoio à migração dos cidadãos na UE podia ajudar a UE a ultrapassar a 
sua crise atual. Uma Europa da solidariedade (em vez da austeridade) tem melhores bases para 
estender a mão a centenas de milhares que fogem das guerras no Médio Oriente e na África sem dar 
origem ao desenvolvimento de posições populistas de anti-imigração. A UE tem de ser firme no 
princípio “de livre circulação,” que para ela é talvez a única área onde os povos da Europa 

                                                      
1 NT: O Relatório dos Cinco Presidentes traça um plano para reforçar a União Económica e Monetária europeia 
a partir de 1 de julho de 2015. Os cinco presidentes são: Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude 
Juncker; Presidente da Cimeira do Euro, Donald Tusk; Presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; 
Presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi; e o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. 
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diretamente são afetados e vivem a diversidade cultural e “a cidadania” da Europa, 
esperançadamente inclusiva e integradora. 

4. Desemprego jovem na UE 

Embora a crise social na UE seja abrangente, afetando todas as formas de apoio social e todos os 
aspetos das relações do emprego, o EuroMemorandum deste ano centra-se sobre o desemprego 
jovem, um dos problemas mais severos que a UE enfrenta e que revela claramente a incapacidade 
das suas elites em protegerem o futuro da União. Embora o desemprego jovem tenha aumentado 
em toda a UE (com a Alemanha a constituir a única exceção), este desemprego é mais severo nos 
países sujeitos à condicionalidade da Troika. O aumento rápido dos indicadores sobre os NEET 
(jovens “sem educação, sem emprego ou sem formação”) mostra que além dos desempregados há 
milhões de jovens economicamente inativos com pouca ou nenhuma ligação ao mundo do trabalho, 
sendo o problema ainda mais agudo para a classe etária dos 25-34 anos do que para os jovens entre 
os 16-24 anos de idade. A introdução da Garantia para a Juventude durante a última Comissão foi 
uma iniciativa positiva, mas muito excecional, na política social da UE, sendo o seu financiamento 
completamente inadequado nos países mais afetados pela crise. O que é necessário, no caso do 
desemprego jovem e em toda a política social, é uma reversão das prioridades, ancorada nos direitos 
sociais, que subordine as regras da concorrência e das finanças públicas aos objetivos sociais. 

5. O desafio da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento e a Parceria Oriental  

A Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP2) não incide propriamente sobre o 
comércio mas sim sobre as regulações, envolvendo escolhas sociais e preferências coletivas. Afetaria 
o sistema de regulações a todos os níveis e daria privilégios especiais aos acionistas estrangeiros nas 
disputas entre os investidores e os estados através do mecanismo de resolução de litígios entre 
investidores e Estado (ISDS3). Está a ser negociada de uma forma não-democrática que inclui o 
acesso privilegiado a interesses especiais, caracterizando-se também pela falta de transparência. Está 
assim a dar origem a uma forte oposição. A Comissão respondeu com uma transparência limitada, 
com uma ISDS aparentemente revista mas que não trata realmente dos seus problemas nucleares e 
com um novo texto sobre a política comercial que promete novos valores mas cujo objetivo central é 
alargar ainda mais a abordagem da “coligação de vontades”, impondo profundas liberalização e 
desregulação. Combinado com o pacote de medidas da iniciativa Legislar melhor de 2015, a TTIP 
poderá enviesar, retardar ou bloquear muito antes de se chegar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. A abordagem às regulações é sobretudo vista pela lógica dos custos das atividades 
empresariais mais do que dos seus lucros que são um múltiplo daqueles. O CETA4 vai mesmo mais 
longe do que a TTIP nos pontos-chave e não deve ser aprovado. A fixação na privatização dos 
serviços públicos e na proibição de compras públicas para o desenvolvimento local estão entre as 
muitas características prejudiciais em ambos os casos. A TTIP pode mesmo ser um golpe fatal para a 
integração europeia; o mercado único seria diluído num mercado transatlântico e a perspetiva de 
aprofundar a integração económica europeia seria posta permanentemente em questão. Em vez 
disso, a abordagem alternativa à política comercial da UE aqui proposta contribuiria positivamente 
para a melhoria do modelo social da UE e de uma ordem económica internacional baseada no 
respeito e na cooperação mútuos. E em articulação são aqui propostas igualmente “boas práticas 
regulatórias” alternativas. 

                                                      
2 NT: A sigla TTIP deriva de Transatlantic Trade and Investment Partnership, o termo anglo-saxónico pelo qual é 
conhecida esta parceria. 
3 NT: A sigla ISDS deriva de Investor-State Dispute Settlement, o termo anglo-saxónico pelo qual é conhecido 
este mecanismo. 
4 NT: Acordo abrangente em matéria de economia e comércio entre a UE e o Canadá. CETA é o acrónimo da 
expressão anglo-saxónica Comprehensive Economic and Trade Agreement. 
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A Parceria Oriental está a originar um alargamento das relações assimétricas com a UE, à 
desindustrialização dos países da Europa de Leste e ao aprofundamento de divisões dentro da 
Europa e da UE. Os acordos de associação só podem atingir a administração russa, provocando 
reações com consequências imprevisíveis. Uma Parceria Oriental alternativa é urgentemente 
necessária, que contribua para o desenvolvimento social e ecologicamente sustentável ao criar uma 
dinâmica regional forte.  

Tradução de Júlio Mota, Luís Lopes e Margarida Antunes 

 

The full text of the EuroMemorandum draws on discussions and papers presented at the 21st 

Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, organised by the EuroMemo Group, from 24-26 

September 2015 in Roskilde, Denmark.  

For more information on the EuroMemo Group, please contact us or look up our web site at:  
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