ROTEIROS DA UE POR PAÍS PARA O
COMPROMISSO COM A SOCIEDADE CIVIL

Reforçar o compromisso da Europa com Organizações da
Sociedade Civil para aprofundar a democracia e promover
sociedades mais inclusivas e eficazes

ROTEIROS DA UE POR PAÍS
CONTEXTO
Uma sociedade civil dotada de meios de ação
constitui uma componente fundamental de qualquer sistema democrático e uma vantagem em si
mesma. Representa e promove o pluralismo, podendo contribuir para políticas mais eficazes, um
desenvolvimento equitativo e sustentável e um
crescimento inclusivo. A sociedade civil é um interveniente importante na promoção da paz e na resolução de conflitos. Ao exprimir as preocupações
dos cidadãos, as organizações da sociedade civil
(OSC) estão bem presentes na cena pública, empenhando-se em iniciativas destinadas a reforçar
uma democracia mais participativa. Personificam
uma procura crescente de uma governação transparente e responsável.
Com a Comunicação da UE “As raízes da democracia e do desenvolvimento sustentável: o compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio
das relações externas”, a Comissão Europeia definiu três prioridades principais para a relação UE –
Sociedade Civil:

Reforçar os esforços para promover um ambiente favorável às OSC;
Promover uma participação construtiva e estruturada das OSC nas políticas nacionais dos países
parceiros, no ciclo de programação da UE e nos
processos internacionais;
Aumentar a capacidade das OSC locais para desempenharem mais eficazmente o seu papel enquanto atores independentes do desenvolvimento.
É neste contexto que a União Europeia lançou os
Roteiros da UE por país para o compromisso com
as OSC – uma nova forma de trabalhar das Delegações e dos Estados-Membros da UE que permite uma cooperação mais estruturada e estratégica
com a sociedade civil em cada um dos países com
que a UE tem uma parceria.
Estes roteiros são uma ferramenta importante no
reforço da cooperação estratégica e do diálogo estruturado da UE e dos seus Estados-Membros com
OSC em países parceiros.

O QUE É A UE?
A União Europeia é uma parceria económica e política única entre 28 países europeus que garantiu mais de meio século de paz,
estabilidade e prosperidade. Contribuiu para melhorar o nível de vida, deu origem a uma moeda única Europeia e está a construir progressivamente um mercado único Europeu no qual pessoas, bens, serviços e capitais circulam livremente entre Estados-Membros. A
UE foi criada no rescaldo da Segunda Guerra Mundial e os seus primeiros passos tomados com o intuito de incentivar a cooperação
económica e a paz. Desde então, evoluiu para uma organização que abrange domínios de intervenção variados que vão da ajuda ao
desenvolvimento à política ambiental.

ROTEIROS DA UE POR PAÍS
OBJETIVOS
Dado o facto de a UE e dos seus Estados-Membros estarem entre os mais importantes
doadores para a sociedade civil, um dos objetivos dos Roteiros é melhorar o impacto, a previsibilidade e a visibilidade das ações da UE. Os
roteiros identificam os objetivos a longo prazo
da cooperação da UE com as organizações da
sociedade civil e abarcam o diálogo, bem como
o apoio operacional, tendo em conta os pontos
de vista e desafios das OSC.
Os Roteiros por país estão previstos para desencadear a coordenação e a partilha de boas
práticas com os Estados-Membros da UE e outros atores internacionais. Têm como base uma

compreensão profunda do contexto mais amplo
em que as OSC operam.
Em síntese, os Roteiros por país para o compromisso com a sociedade civil incluem:
Uma análise da situação atual
Uma avaliação do envolvimento UE-OSC até
à data
Uma lista de prioridades para o compromisso da UE com a sociedade civil
Um conjunto de ações que vão desde a
investigação ao diálogo político e ao apoio
operacional
Um painel com indicadores dos resultados e
dos processos para monitorizar o progresso
Os Roteiros são elaborados por países da América Latina, das Caraíbas, de África, da Ásia, do
Pacífico e da vizinhança da União Europeia.

O PROCESSO
A elaboração dos Roteiros começou em 2014. Ao
nível de cada país, os Roteiros devem ativar e garantir um diálogo estruturado e a cooperação estratégica, e uma consistência e um impacto crescentes nas ações da UE. Para a implementação
dos Roteiros é essencial a consulta e o diálogo
continuos com a sociedade civil.
A UE e os seus Estados-Membros também irão
assegurar que o processo de elaboração do Roteiro se torna parte natural da programação e das
políticas da UE e que está associado a outros processos relevantes ao nível do país.

ONDE OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações sobre os Roteiros, aceda a www.capacity4dev.eu e procure por:
Public group civil society>Roadmaps
Junte-se a este grupo (gratuito) para receber atualizações e alertas de notícias sobre os Roteiros
Todas as fotos são

da biblioteca de fotos da EuropeAid

Para mais informação, contacte:
Comissão Europeia, Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento
Unidade SOCIEDADE CIVIL E AUTORIDADES LOCAIS
E-mail: europeaid-b2@ec.europa.eu
ou visite: http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/

