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Comité Económico e Social Europeu



O Comité Económico e Social Europeu

O Comité Económico e Social Europeu (EESC) é o órgão consultivo no quadro institucional da UE que representa a sociedade 
civil europeia. É composto por representantes de organizações de empregadores, sindicatos e grupos de interesses diversos 
dos Estados Membros da UE. O Comité adota pareceres sobre todas as áreas políticas da Europa e atua como fórum dinâmico 
para o diálogo da sociedade civil europeia, assegurando uma legitimidade democrática mais ampla e uma maior eficácia da 
União Europeia.

Mobilizar as pessoas para o desenvolvimento sustentável na Europa e no mundo está no centro do programa de trabalho 
do CESE. O Comité defende que a Conferência Rio+20 tem de resultar em compromissos políticos viáveis que coloquem o 
desenvolvimento sustentável no âmago das decisões políticas a nível mundial. A sociedade civil desempenha um papel vital 
para que tais compromissos políticos sejam assumidos e cumpridos ao permitir a participação de intervenientes ativos no 
terreno e ao assegurar a sua adesão.

Com base num diálogo intensivo na sociedade civil, o CESE contribuiu para definir a posição da UE na Conferência Rio+20. 
Em fevereiro de 2012, a importante conferência do CESE Agir sustentável, ser responsável! – A sociedade civil europeia na via da 
Conferência Rio+20 transmitiu um conjunto de mensagens a serem tidas em conta na Conferência Rio+20 e apelou aos líderes 
políticos para que reforcem os seus esforços a fim de possibilitarem que a conferência da ONU produza resultados ambiciosos. 

A nível internacional, o CESE está a debater os temas e as mensagens relativos à conferência com os seus homólogos em várias 
partes do mundo, incluindo os representantes de sociedade civil na Brasil, na China, na Rússia, na Índia, na África do Sul (BRICS) 
e na região ACP.

Atividades do CESE no Rio

19 de junho – 9h30 às 13h00  *
O que está em jogo na Rio+20? Recomendações  
da sociedade civil do Brasil e da Europa 
6.ª reunião da Mesa-Redonda da Sociedade Civil 
UE-Brasil. Evento conjunto do CESE e do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) do Brasil.

19 de junho – 15h00 às 18h00 *
UE-BRICS Reunião da Sociedade Civil – Diálogo 
sobre o Desenvolvimento Sustentável
Reunião e evento conjunto do CESE com os conselhos 
económicos e sociais e as instituições similares dos países 
BRICS.

* Local: Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo 
Av. General Justo, 307 – Centro 20021-130 – Rio de Janeiro

21 de junho – 11h15 às 13h15 
Sociedade civil assume responsabilidades globais: 
Modelos de participação da sociedade civil no 
desenvolvimento sustentável do nível local ao nível 
global
Evento paralelo do CESE para o intercâmbio de 
experiências sobre o envolvimento da sociedade civil.
Local: pavilhão da UE, Athletes' Park

Contato: sdo@eesc.europa.eu

As novas principais mensagens para a Conferência Rio+20

•  Na Conferência Rio+20, os líderes mundiais devem 
comprometer-se com um plano de ação concreto 
que possibilite o desenvolvimento sustentável e a 
erradicação da pobreza, respeitando os limites do 
planeta.

•  A promoção de uma economia verde inclusiva 
tem de fazer parte de uma estratégia de 
desenvolvimento global que equilibre os aspetos 
sociais, ecológicos e económicos, garantindo, ao 
mesmo tempo, uma equidade intergeracional  
e na distribuição de recursos.

•  A erradicação da pobreza e o acesso seguro 
a alimentos suficientes, água potável e 
energia sustentável para todos têm de ser 
uma das principais prioridades da agenda da 
Conferência Rio+20. Os governos têm de honrar o 
compromisso assumido de atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

•  A Conferência Rio+20 deve colocar a tónica 
na dimensão social do desenvolvimento 
sustentável. As crescentes desigualdades sociais 
e económicas entre países e dentro de cada país 
requerem ações urgentes. Uma transição justa para 
sociedades sustentáveis deverá garantir a igualdade 
entre homens e mulheres, o emprego para os jovens, 
postos de trabalho dignos e de elevada qualidade 
para os trabalhadores e segurança social.

•  A Conferência Rio+20 deve possibilitar a 
definição de um roteiro para uma economia 
verde, com objetivos, metas e ações específicos e 
mecanismos de monitorização. Os líderes mundiais 
devem lançar no Rio de Janeiro um processo com 
vista a estabelecer até 2015 um conjunto de objetivos 
de desenvolvimento sustentável.

•  Dever-se-á criar um quadro institucional sólido 
que favoreça o desenvolvimento sustentável no 
futuro a nível mundial através do estabelecimento 
de um fórum reforçado para o desenvolvimento 
sustentável e da substituição do Programa das 
Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) por uma 
nova agência da ONU para o ambiente. Ambos os 
órgãos devem garantir a participação efetiva da 
sociedade civil, representada pelos «grandes grupos». 

•  Os líderes políticos têm de definir medidas 
adicionais para melhorar a participação eficaz 
da sociedade civil, incluindo os quadros jurídicos 
e institucionais como a Convenção de Aarhus e 
fóruns multilaterais de partes interessadas como os 
conselhos económicos e sociais e os conselhos de 
desenvolvimento sustentável.

A delegação do CESE no Rio

• Staffan Nilsson, presidente do CESE 
• Brenda King, conselheira do CESE
• Lutz Ribbe, conselheiro do CESE 
• Hans-Joachim Wilms, conselheiro do CESE 
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