
Grupo  
Diversidade Europa 

CESE 
O Grupo Diversidade Europa (Grupo III) é um dos três 
grandes grupos que compõem o Comité Económico e 
Social Europeu (CESE). O Comité, criado em 1957 como 
órgão consultivo do Conselho, da Comissão Europeia e 
do Parlamento Europeu no âmbito do Tratado de Roma, 
proporciona aos representantes da sociedade civil 
organizada uma plataforma formal para exprimirem os 
seus pontos de vista sobre as questões da UE e participarem 
no processo decisório da União. O CESE é um fórum de 
consulta e representação que permite aos representantes 
das organizações sociais, profissionais, económicas e 
culturais dos Estados-Membros participar no processo de 
elaboração de políticas da UE e na preparação das decisões 
da UE. 

O valor acrescentado do trabalho do CESE deve-se, entre 
outros, aos seguintes aspetos:

• O Comité reúne um forte conhecimento especializado 
proveniente de todo o espetro da sociedade civil europeia.

• Através dos pareceres que emite, o CESE assegura 
que as experiências, as expectativas e as propostas de 
organizações económicas, sociais, profissionais e cívicas 
representativas sejam tidas em conta na legislação e nos 
programas da UE.

• Os interesses divergentes encontram no CESE um local 
onde podem chegar a soluções de compromisso e 
consensos em prol de uma governação europeia sã e 
participativa.
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A administração do grupo é assegurada por uma 
equipa ativa e dinâmica, que pode contactar se 
pretender obter mais informações sobre as nossas 
atividades. 

Secretariado do Grupo Diversidade Europa,  
Comité Económico e Social Europeu, 

99 Rue Belliard, 1040 Brussels
Tel. +32 (0)2 546 9548
Fax +32 (0)2 546 9756

Correio eletrónico: gr3@eesc.europa.eu

Sítio Web: https://www.eesc.europa.eu/pt/ 
members-groups/groups/grupo-diversidade-europa       

@eescdiversityeurope            @diversEESC
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Reforçar a democracia participativa em toda a União Europeia

DIVERSIDADE EM DEMOCRACIA    
A presença do Grupo Diversidade Europa (Grupo III), 
juntamente com o Grupo dos Empregadores e o Grupo 
dos Trabalhadores, assegura que o Comité é uma força 
dinâmica e está habilitado a ser a expressão plena das 
preocupações das várias organizações económicas, sociais, 
profissionais, e cívicas que constituem a sociedade civil dos 
Estados-Membros.

Em consonância com as alterações introduzidas pelo Tratado 
de Lisboa, o nosso grupo é composto por «outros atores 
representativos da sociedade civil, em especial nos domínios 
socioeconómico, cívico, profissional e cultural.»

Os nossos membros provêm de organizações que 
representam os interesses dos seguintes setores:

• Meio académico (especialistas em ciências naturais, 
economistas, sociólogos, etc.)

• Participação e capacitação dos cidadãos

• Desenvolvimento da sociedade civil

• Consumidores

• Ambiente, património e desenvolvimento sustentável

• Agricultura, pescas e comunidades costeiras, silvicultura

• Proteção dos direitos humanos (questões que dizem 
respeito a crianças, idosos, famílias, igualdade de género, 
grupos marginalizados e desfavorecidos, migrantes e 
refugiados, minorias, pessoas com deficiência, mulheres e 
jovens)

• Profissões liberais (advogados, médicos, engenheiros, etc.)

• Pequenas e médias empresas e artesanato

• Economia social (associações de beneficência, cooperativas, 
fundações, sociedades mútuas e empresas sociais)

FORMAÇÃO DE CONSENSOS       
Na União Europeia, construir pontes que facilitem a 
convergência de opiniões sobre questões controversas 
é uma tarefa extremamente difícil, mas fundamental. Os 
nossos membros representam muitos setores diferentes e, 
por vezes, opostos da sociedade. Temos a opção de avançar, 
muitas vezes lentamente, ou permanecer arreigados 
nas nossas próprias posições. No entanto, não é possível 
realizar progressos sem a construção de algumas pontes. 
Para tal:

• escutamos o ponto de vista de cada um,

• trabalhamos em conjunto para alcançar uma posição 
comum,

• procuramos chegar a acordo,

• trabalhamos em conjunto para os aplicar.

O nosso grupo pode exercer influência sobre os parceiros 
sociais, colocando em destaque exemplos positivos do 
trabalho das organizações da sociedade civil. Tal é possível 
porque estamos enraizados nas nossas comunidades e, por 
conseguinte, podemos transmitir as numerosas questões que 
se colocam diariamente.

EMPENHAMENTO CÍVICO EUROPEU – 
AÇÃO LOCAL    
Na governação democrática, são as pessoas que 
determinam a direção que pretendem seguir e o papel 
que os seus representantes e o seu governo devem 
desempenhar para as conduzir nessa via.

Os nossos membros são muito mais do que representantes de 
organizações com uma presença em Bruxelas ou a nível da UE. 
É este o valor acrescentado que trazemos para o processo de 
elaboração de políticas da UE. Orgulhamo-nos por a maioria 
dos nossos membros realizar debates sobre as propostas 
legislativas da UE junto das suas organizações e redes. Os 
nossos membros contactam as organizações da sociedade 
civil nas suas comunidades, regiões e países, ouvem as suas 
opiniões e ideias e associam nas aos debates.

No entanto, consideramos particularmente importante 
manter contactos regulares com todas as outras organizações 
da sociedade civil europeia. Mantemos relações excelentes e 
frutuosas com os membros do Grupo de Ligação do CESE e 
com outras redes europeias sem fins lucrativos da sociedade 
civil, que estão amplamente representadas a nível europeu. 
Procuramos associá-los às nossas atividades e prestar-lhes 
apoio logístico para as suas reuniões na nossa sede em Bruxelas.

O nosso objetivo geral é reforçar verdadeiramente a 
democracia participativa em toda a União Europeia e 
assegurar que os nossos pareceres sobre as propostas 
legislativas da UE refletem os interesses de todos os 
europeus.

O Grupo Diversidade Europa é composto por 106 membros de 
todos os 27 Estados-Membros da União Europeia. Os membros 
são designados pelos governos nacionais respetivos, sendo 
aprovados e nomeados oficialmente pelo Conselho da União 
Europeia para um mandato renovável de 5 anos. Trabalham de 
forma independente, defendendo os interesses de todos os 
cidadãos da UE.

CATEGORIAS –  
O PONTO FORTE DO NOSSO GRUPO   
O nosso grupo apoia, através do seu secretariado, as atividades realizadas pelas categorias do Comité. As categorias 
reúnem membros que representam um determinado setor ou comunidade e os seus interesses. Trazem valor acrescentado 
aos trabalhos consultivos do CESE, graças ao elevado nível de competências de que dispõem nas respetivas áreas.

AGRICULTORES I CONSUMIDORES E AMBIENTE I ECONOMIA SOCIAL I 

PROFISSÕES LIBERAIS I VIDA ASSOCIATIVA


