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A vida é mais cara com o Euro? Percepção e realidade
Perguntas e respostas sobre o
Euro e o aumento dos preços.
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1– É verdade que os preços
subiram quando iniciámos o
pagamento em euros?
Sim, alguns preços subiram mas
durante muitos anos os preços
subiram devido à inflação corrente, que não estava relacionada com a mudança de moeda. A
inflação média dos preços em
2002, ano em que começaram a
circular as notas e moedas de
euros, foi de 2,3%, a mesma que
no ano anterior. Isto significa
que um amplo cabaz de compras que custava 100 euros num
supermercado em 2001, custaria, em média 192,3 euros em
2002.
2– A transição para o euro
contribuiu para os preços
mais altos que pagamos
hoje?
Sim, mas só em pequena escala.
Com efeito presume-se que o
aumento médio dos preços no
consumidor devido ao aparecimento das notas e moedas de
euros seja apenas de 0,1 a 0,3%
dos 2,3% da inflação normal
nesse ano. Assim, se a subida
média dos preços foi de 2,3
euros para um cabaz de compras de 100 euros que pagamos
no supermercado, o aumento
devido ao euro não foi mais do
que trinta cêntimos da nova
moeda. O restante deveu-se a
outros factores.
3– Isto são médias! O que
que dizer dos preços reais
que todos nós pagamos?
Alguns preços em concreto
subiram bastante, mas muitos
não e outros até baixaram. As

mudanças de preços que podemos atribuir à introdução do
euro variam segundo o sector.
Por exemplo, os preços e até
os impostos da alimentação não
subiram por causa do euro,
contrariamente aos preços das
reparações de automóveis, dos
cabeleireiros e de uma série de
outros serviços. Estas subidas
de preços concentraram-se no
comércio e nos serviços de
pequena dimensão, de carácter
local, que aproveitaram a introdução do euro para aumentar
os preços, apesar dos apelos
para não o fazerem. O que
importa realçar é que a introdução do euro teve um peso pouco significativo na inflação e no
custo de vida da maioria dos
cidadãos da zona euro.
4– Então porque se pensa
que o euro trouxe consigo
preços mais altos?
Muitos europeus estão convencidos de que o euro arrastou
consigo aumentos de preços
muito significativos. As sondagens de opinião junto do consumidor mostram-no claramente.
Mas, o que acontece na realidade é que temos uma percepção
de preços mais altos do que a
inflação real dos preços, mesmo
em países onde a inflação diminuiu. E temos essa percepção
porque quando começámos a
utilizar o euro os preços de
alguns artigos que compramos
frequentemente, e que têm um
custo baixo, sofreram aumentos, fora do comum, como, por
exemplo, o café, o pão, a reparação de automóveis, os bilhetes para eventos desportivos e
os cabeleireiros. A aquisição
destes bens influenciou mais a

nossa percepção do que as
compras menos frequentes, mas
muitas vezes mais avultadas, em
que o aumento dos preços foi
pequeno ou nulo. É ao pagar
pequenos artigos com o dinheiro que temos no bolso que se
forma a nossa impressão sobre
a inflação.
5- O que se fez para evitar
aumentos de preços injustificados e o que poderá ser
feito no futuro?
Ao preparar a transição para o
euro, a Comissão Europeia e as
autoridades nacionais tomaram
medidas para assegurar a conversão exacta dos preços, em
colaboração com os bancos
centrais, as organizações de
consumidores e o sector retalhista, a fim de evitar aumentos
abusivos dos preços. Por exemplo, foram distribuídas moedas
de 1 e 2 cêntimos aos retalhistas em quantidades suficientes
para desencorajar o arredondamento dos preços. Estas medidas foram muito eficazes e as
subidas injustificadas dos preços
limitaram-se ao comércio e
serviços locais, que não estavam
abrangidos por acordos a nível
nacional ou sectorial e onde a
concorrência
é diminuta.
Quando outros EstadosMembros adoptarem o euro,
será prestada uma atenção
especial a esses sectores problemáticos para evitar aumentos
abusivos dos preços.
Toda a informação em:
http://europa.eu.int/euro
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Concurso: A União Europeia e os Direitos das Crianças
O direito à protecção, o direito à
liberdade de expressão, o direito
de verem os seus interesses levados em consideração em todos os
momentos, o direito a manter
contacto directo com ambos os
pais… todos estes direitos de que
usufruem as crianças na UE estão
especificados no Artigo 24 da
Carta Fundamental dos Direitos
da União Europeia.

Europeia, Franco Frattini, convida todos os jovens interessados
da União Europeia a participarem no concurso “A União
Europeia e os Direitos da
Criança”. Franco Frattini gostaria que os jovens apreciassem o
trabalho em equipa sobre este
tema, tornando-se ao mesmo
tempo, mais conscientes do que
significam estes direitos.

Mas os direitos apenas são eficazes quando as pessoas os reconhecem, reclamam e defendem.

As crianças e os adolescentes
dos 10 aos 18 anos estão convidados a elaborar um cartaz que
inclua um logótipo e uma ilus-

O Vice-presidente da Comissão

tração alusiva à ideia de protecção, respeito e promoção dos
Direitos das Crianças na União
Europeia.
Após uma primeira selecção a
nível nacional e uma cerimónia
de entrega de prémios em cada
um dos países da União Europeia, no início de Maio de 2006,
Franco Frattini convida as quipas
vencedoras dos primeiros prémios, em cada país, para irem a
Bruxelas à cerimónia de entrega
do Prémio Europeu e a uma
visita às Instituições europeias.

Toda a informação disponível em: http://www.eurojovem.com/

A participação política começa na escola
A escola desempenha um papel
essencial no envolvimento dos
jovens europeus na política,
segundo o projecto EUYOUPART, que recolheu dados de
mais de 8 030 jovens (dos 15 aos
25 anos) de 8 países europeus
(Áustria, Itália, Eslováquia, Alemanha, Estónia, Finlândia, França

e Reino Unido) para avaliar os
factores que os motivam a
tornarem-se politicamente
activos. Este projecto, que
beneficiou de um financiamento de 1,3 milhões de euros, dá
indicações úteis sobre a forma
como os jovens europeus
compreendem a política e

como optam por participar na
política e mostra a importância de certas iniciativas como
a “Primavera da Europa”, que
envolve jovens europeus no
debate sobre as questões
europeias.

Mais informações sobre os resultados EUYOUPART em: http://www.sora.at/de/start.asp?b=14

Primavera da Europa 2006
Pelo quarto ano consecutivo, a
rede ddos Ministérios da Educação (European Schoolnet) organiza, em colaboração com a
Comissão Europeia, a iniciativa
“Primavera da Europa”, que se
destina a sensibilizar os jovens
para as questões europeias.
Entre 21 de Março e 9 de Maio
de 2006, serão organizadas actividades nos estabelecimentos de
ensino dos Estados-Membros
sob o tema “Debater o nosso
Futuro”.
Organizada anualmente desde
2001, a iniciativa “Primavera da
Europa”, destina-se a sensibilizar
os jovens para as questões europeias, nomeadamente através da
realização de um diálogo entre

alunos, professores e intervenientes da União Europeia
sob a visão que têm da Europa e do seu futuro.
A iniciativa constitui uma
ocasião única para todos os
estabelecimentos de ensino
com alunos entre os 7 e os 17
anos exprimirem as suas opiniões e sensibilizarem os cidadãos europeus para a forma
como os jovens e as instituições europeias podem unir
esforços para melhor dialogar
e compreender a evolução da
Europa democrática. Personalidades políticas nacionais e
europeias (membros da
Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Comité

Mais informações sobre a iniciativa “Primavera da Europa” em:
http://www.printempseurope2006.org/ww/pt/pub/spring2006/homepage.htm
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das Regiões e do Comité
Económico e Social Europeu
foram convidadas a participar
e contribuir para os debates
sobre o futuro da Europa,
visitando um estabelecimento
de ensino e organizando
debates entre 21 de Março e
9 de Maio de 2006 e também
participando em debates on
line. As actividades nos estabelecimentos de ensino
incluem igualmente simulações sobre o processo de
tomada de decisão, discussões
e acções relativas aos valores
europeus. As três edições
precedentes abordaram a
Convenção (2003), o Alargamento (2004) e a Constituição (2005).

Roteiro para
combater
a desigualdade
entreahomens
e mulheres
A Comissão
propõe
um roteiro
para combater
desigualdade
entreeoscriação
sexos edea
criaçãoumdeInstituto
um instituto
nestanesta
área área
A desigualdade entre homens e
mulheres na UE é um problema
que irá ser tratado, ao longo dos
próximos cinco anos, através de
21 actividades específicas descritas
num novo roteiro sobre a igualdade entre os sexos publicado pela
Comissão Europeia. As actividades propostas pela Comissão no
“Roteiro para a Igualdade entre
Homens e Mulheres (2006-2010)”
irão contribuir para a criação de

um novo Instituto Europeu para
a Igualdade entre Homens e
Mulheres, com um orçamento
de 50 milhões de euros, para
rever toda a legislação comunitária sobre a igualdade dos
sexos em todas as políticas e
para reclamar melhores estatísticas. O roteiro visa, nomeadamente encontrar soluções para
o problema das diferenças de
remuneração entre homens e
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mulheres, contribuir para uma
melhor conciliação da vida profissional com a vida privada,
eliminar a violência e o tráfico
de seres humanos, promover a
integração da dimensão do género na elaboração dos orçamentos e promover a igualdade
entre homens e mulheres, tanto
no interior como no exterior da
UE.

Mais informações sobre a Igualdade de Género na UE:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=136

Biblioteca Digital Europeia
É apenas uma questão de tempo
até que a herança cultural europeia esteja disponível on line. Nos
próximos cinco anos, pelo menos
seis milhões de livros, documentos
e outros trabalhos culturais estarão disponíveis para qualquer
cidadão com uma ligação à Internet na Biblioteca Digital Europeia.
“As tecnologias de informação permitirão através de um clique o acesso à
memória colectiva europeia”, explicou a Comissária da Sociedade da

Informação e Media, Viviane
Reding. Os resultados de uma
consulta pública on line sobre a
iniciativa de uma biblioteca europeia digital, publicados a 2 de Março, auxiliarão a Comissão a definir
os aspectos práticos e funcionais
da Biblioteca digital. De forma a
apoiar as iniciativas europeias de
digitalização, a Comissão Europeia
decidiu co-financiar a criação de
uma rede pan-europeia de centros especializados em digitaliza-

ção. Até ao final de 2006, estes
centros têm como missão a elaboração de um quadro legal de protecção, acesso e utilização de
direitos de propriedade intelectual
em bibliotecas digitais. A biblioteca europeia digital é o porta estandarte do projecto da Comissão
para a Estratégia 2010 de incentivo
à economia digital.
Mais informações sobre a futura
Biblioteca Europeia Digital em:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/102&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Conselho Europeu da Primavera: em foco Crescimento e Emprego

Os 25 Chefes de Estado e de
Governo da União Europeia irão
reunir-se a 23 e 24 de Março para
o Conselho Europeu da Primavera, para partilhar os seus pontos
de vista acerca dos desenvolvimentos da União Europeia, particularmente, a Estratégia Europeia
para o crescimento e emprego. As
questões económico-sociais são
tradicionalmente a preocupação
destes Conselhos, sendo que este

ano, se centrarão sobretudo na
necessidade de cumprir os compromissos assumidos em meados
de 2005 em relação à revisão da
Estratégia de Lisboa. O objectivo
do encontro é estabelecer um
pacote de medidas prioritárias até
2007, que permitam o estabelecimento de uma base sólida para o
lançamento do segundo ciclo da
estratégia para o crescimento e
emprego. O Conselho tem de
tomar medidas nas seguintes
áreas: investimento no crescimento e inovação; exploração do
potencial de negócios e, particu-

larmente, das pequenas e médias
empresas; aumento de oportunidades de emprego com particular
destaque para os jovens; definição
de uma nova política energética
para a Europa. Os 25 Chefes de
Estado e de Governo discutirão
ainda os Planos Nacionais de
Reforma introduzidos pelos Estados-Membros, pela primeira vez,
em Outubro de 2005. Outro tema
em discussão será a igualdade de
género e a necessidade de investimento em redes pan-europeias.
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A Europa e os seus cidadãos em factos e números
Sabia que 53% dos Europeus
falam, pelo menos, uma língua
estrangeira? E que o meio de
transporte mais utilizado
pelos europeus é o automóvel? E que a União Europeia é
o maior exportador mundial
de bens e serviços? E que as
diferenças salariais entre
homens e mulheres têm o seu
valor mais elevado no Chipre
(26%) e mais baixo em Itália
(6%)?
Está interessado em saber
mais sobre os costumes e
características dos vários
países da União Europeia e
países candidatos? O website

“Factos e Números sobre a
Europa e os Europeus”,
recém adaptado poderá satisfazer a sua curiosidade.
Baseado numa série de gráficos e quadros coloridos e
interactivos, o website apresenta comparações estatísticas entre os EstadosMembros (incluindo os países
candidatos) e outros indicadores económicos numa série
de variáveis acerca da qualidade de vida dos europeus e o
mercado de trabalho, educação e investigação, comércio,
economia, transportes e
ambiente.

Esta nova versão do website
permite uma pesquisa personalizada em que é possível
optar por ver uma gráfico, ou
comparar estatísticas com a
média europeia, entre outras
funcionalidades.
O website por enquanto está
apenas disponível em Inglês,
mas em breve estará traduzido nas 20 línguas oficiais da
UE.
A versão está também disponível para download ou em
versão impressa, por encomenda.

http://europa.eu.int/abc/keyfigures/index_en.htm

Livro Verde da Energia
As bases da política
europeia da energia
foram estabelecidas
pela Comissão Europeia
num importante novo
Livro Verde, que
convida à apresentação
de observações sobre
cinco domínios
prioritários específicos
que contêm mais de 20
sugestões concretas de
novas acções.

O novo Livro verde da energia
expõe o modo como a Política
Europeia da Energia poderá
alcançar os três principais objectivos da política energética:
desenvolvimento sustentável,
competitividade e segurança no
aprovisionamento. Foram identificados seis domínios prioritários.
O Livro Verde analisa novas
medidas: um código de rede
europeu de energia, um plano
europeu de interconexões prioritárias, um regulador europeu
da energia e novas iniciativas
destinadas a garantir o estabelecimento de condições equitativas, principalmente no que se
refere à separação das redes e
das actividades concorrenciais.
O segundo domínio prioritário
diz respeito à segurança do
aprovisionamento no mercado
interno da energia, garantindo a
solidariedade entre EstadosMembros. Entre as medidas
possíveis propostas conta-se a
criação de um Observatório
Europeu de Aprovisionamento
Energético e a revisão da legislação comunitária em vigor em
matéria de reservas de petróleo
e gás, por forma a garantir que
dão resposta a uma eventual
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ruptura de aprovisionamento.
Um cabaz energético mais sustentável, eficiente e diversificado
é identificado como o terceiro
domínio prioritário. Esta acção
levaria a que fossem estabelecidos objectivos a nível comunitário sobre um cabaz energético
global para a UE que garantisse a
segurança do aprovisionamento,
mas que respeitasse a liberdade
dos Estados-membros de fazer
as suas próprias escolhas em
matéria de energia.
No quarto domínio apresenta,
nomeadamente o possível conteúdo de um Plano de Acção
para a eficiência energética onde
se identificam as medidas necessárias para que a UE prepare um
novo roteiro das energias renováveis, por forma a proporcionar
um contexto estável em matéria
de investimento, gerador de uma
maior competitividade da energia renovável na Europa.
As tecnologias de eficiência
energética e baixa produção de
carbono constituem um mercado internacional em rápido crescimento que valerá milhares de
milhões de euros nos próximos
anos. Um plano estratégico
europeu para as tecnologias

energéticas, proposto no quinto
domínio do livro verde, garantirá
que as indústrias europeias se
encontrem na vanguarda mundial
destas novas gerações de tecnologias e processos.
Por último o livro verde realça a
necessidade de uma política
energética externa comum. A
Comissão propõe que a sua análise estratégica de energia identifique prioridades a nível de infraestruturas para a segurança do
aprovisionamento
(gasodutos,
oleodutos e terminais de gás
natural liquefeito) e chegue a
acordo sobre acções concretas
para garantir a realização de tais
projectos; estabeleça um roteiro
para o desenvolvimento de uma
comunidade pan-europeia de
energia com um espaço regulamentar comum; identifique uma
nova abordagem no que se refere aos parceiros da Europa,
incluindo a Rússia, o maior fornecedor de energia para UE, que
reflicta a nossa interdependência
e, finalmente, proponha um novo
mecanismo comunitário para
permitir uma reacção rápida e
coordenada a situações de emergência em matéria de aprovisionamento externo.

http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/index_en.htm

Nova Estratégia de Promoção do Turismo na UE
A globalização, a alteração
climática e a evolução dos
transportes são factores decisivos para a rápida expansão
da indústria do turismo europeia. Cerca de dois milhões
de empresas de turismo dão
emprego a cerca de 4% do
total da mão-de-obra da
União Europeia, ou seja, cerca
de oito milhões de postos de
trabalho. Embora a Europa

seja a região do mundo mais
visitada, a frequência dos
turistas internacionais está a
aumentar menos rapidamente
do que a média mundial. A
concorrência de novos destinos tem vindo a fazer-se sentir nos últimos anos. Perante
este desafio, a Comissão
apresenta uma proposta para
melhorar a competitividade
da indústria de turismo, em
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associação com todas as partes interessadas do sector.
Como há muitos turistas que
consideram a Europa como
um destino único, a Comissão
criou um novo portal Internet
intitulado “Visit Europe”, para
promover diversos destinos
na União.
http://www.visiteurope.com/

Oportunidades de Financiamento:
Educação e Cultura
- Convite à apresentação de candidaturas EAC/12/06 “Concessão de subvenções para actividades de disseminação
e exploração (Conferências e Seminários) para aproveitamentos dos resultados dos Projectos Sócrates”
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=68

- Convite à apresentação de propostas refª GP/D/ReferNet/001/06– Rede Europeia de Refer~encia e Especialização no domínio do ensino e formação profissional
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=69

Comunicação
- Convite à apresentação de propostas DG COMM nº A2-1/2006—Apoio financeiro a iniciativas das organizações
europeias com vista a promover a participação dos cidadãos nos debates sobre assuntos europeus, tal como previsto no Plano D para a Democracia, o Diálogo e o Debate
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_3.Asp?ID=70

Oportunidades de Parcerias:
Ajuda Externa
- Procura de Parceiros para Projecto de Desenvolvimento em Moçambique
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=33

Assuntos Sociais
- Procura de parceiros para projecto de igualdade de oportunidades no âmbito do convite à apresentação de propostas VP/2005/20—Pamplona, Espanha
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=31

- Procura de parceiros para projecto de igualdade de oportunidades no âmbito do convite à apresentação de propostas VP/2005/20—Piemonte, Itália
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=32
- Procura

de parceiros para projecto de igualdade de oportunidades no âmbito do convite à apresentação de propostas VP/2005/20, KERIGMA—Instituto de de Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos, Portugal

http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=34

- Procura de Parceiros para projecto no âmbito da Acção V do Programa Juventude
http://europedirect.esgs.pt/Ficha_6.Asp?ID=35

5

