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Os Estados Membros da UE onde foi constituído um
CES ou instituição similar são:

Para mais informação contactar 
o ponto de coordenação central do CESlink no CESE

ou o seu Conselho nacional

Comité Económico e Social Europeu

Rue Belliard 99 · B-1040 Bruxelas
Tel. (32-2) 546 98 11 · Fax (32-2) 546 99 26

http://www.eesc.europa.eu/ceslink
ceslink@eesc.europa.eu
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Introdução

Em 2000, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) e os Conselhos
Económicos e Sociais (CES) nacionais impuseram-se o objectivo de 
criarem um ponto de informação central para ajudar o público em geral
a descobrir mais elementos sobre as suas instituições e o respectivo 
trabalho. A Internet foi considerada o melhor instrumento para o efeito.
Foi constituído um grupo de trabalho denominado CESlink e o primeiro
resultado concreto foi um portal comum. Foi assim que começou o 
projecto CESlink, tendo-se, depois, gradualmente expandido para abran-
ger outras actividades comuns.

O CESE tornou-se o ponto de coordenação do projecto CESlink desde a sua
activação ao nível da UE. Órgão consultivo da União Europeia, o CESE par-
ticipa no processo de decisão comunitário transmitindo os seus parece-
res ao Parlamento Europeu, ao Conselho da União Europeia e à Comissão
Europeia. O Comité funciona também como ponte entre a Europa e a
sociedade civil através dos seus membros, que representam as várias
componentes económicas e sociais da sociedade civil organizada. O CESE
e os conselhos nacionais também cooperam noutros domínios.

Missão

• Criar um ponto de informação central para consciencializar mais o
público de como funcionam o CESE e os CES nacionais

• Divulgar informação sobre eventos organizados e documentos produ-
zidos pelo CESE e pelos CES nacionais

• Apoiar e desenvolver mais a cooperação entre o CESE e os CES nacio-
nais na Europa

• Facilitar a participação dos CES dos novos Estados Membros na coope-
ração

• Reforçar a informação e a comunicação sobre áreas de interesse
comum.

O portal

O portal do CESlink proporciona informação sobre eventos e iniciativas
organizados pelo CESE e pelos CES nacionais. Divulga, igualmente, informa-
ção sobre os documentos que um e outros produzem. Possibilita que os
cidadãos tenham acesso fácil a informação extensa sobre o CESE e os CES
nacionais através de um portal. O portal reforça também o debate e a par-

tilha de informação entre o CESE e os CES nacionais sobre
áreas de interesse comum, como a Estratégia de Lisboa, a
comunicação e as relações externas.

A base de dados

A base de dados CESlink contém uma selecção das publicações recentes
dos CES nacionais. O acesso à base de dados é livre para todos os inter-
nautas através do portal CESlink bem como dos sítios web dos CES nacio-
nais participantes. Além disso, graças ao motor de pesquisa da base de

dados, os utilizadores podem pesquisar documentos
por Conselho, data, tipo de documento e assunto.

Áreas de desenvolvimento futuro

• Melhorar a comunicação sobre as actividades e os instrumentos do
CESlink 

• Reforçar a cooperação entre o CESE e os CES nacionais na UE

• Integrar novos membros no projecto CESlink, especialmente na
sequência dos sucessivos alargamentos

• Aumentar a cooperação com a Associação Internacional de Conselhos
Económicos e Sociais e Instituições Similares (AICESIS)

• Proporcionar informação temática através do portal e da base de
dados conjunta.

http://www.eesc.europa.eu/ceslink

http://www.portalecnel.it/CES/CesLink.nsf/vwPerPaeseEN?openview
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