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BRASILIENS RÅD FÖR EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING  

ANDRA RUNDABORDSKONFERENSEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLE T  

I EU OCH BRASILIEN : 

"KLIMATKONVENTIONER, DET GLOBALA ENERGIMÖNSTRET  

OCH HÅLLBAR UTVECKLING" 
24–26 januari 2010 

Macapá, Amapá och Belém, i delstaten Pará, Brasilien 

Presentation 

Brasiliens råd för ekonomisk och social utveckling (CDES), ett rådgivande organ som är knutet till 
presidentens kansli och som består av ledande företrädare för de olika sektorerna i det civila samhället, den 
akademiska världen och det offentliga livet, för tillsammans med regeringen en debatt i syfte att lägga fram 
förslag om frågor som är av avgörande betydelse för landets utveckling. Internationellt samarbete är ett av de 
strategiska arbetsområdena inom rådet för ekonomisk och sociala utveckling, och målsättningen är att bilda 
nätverk, utbyta erfarenheter och göra gemensamma insatser för att finslipa olika instrument och 
institutionernas verksamhet för att effektivisera den sociala dialogen. 
 
Sedan det inrättades 2003 har Brasiliens råd för ekonomisk och social utveckling haft förbindelser med 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), ett rådgivande organ i Europeiska unionen. Avtalet 
om att inrätta en rundabordskonferens undertecknades vid toppmötet mellan EU och Brasilien i Rio de 
Janeiro den 22 december 2008. Som en beståndsdel i den struktur som det strategiska partnerskapet mellan 
Brasilien och EU utgör är rundabordskonferensen ett permanent forum för dialog inom det civila samhället. 
Alla frågor som faller inom det strategiska partnerskapets verksamhetsområde kan diskuteras inom detta 
forum. Syftet är att kartlägga gemensamma ståndpunkter och undersöka möjligheterna till att lägga fram 
gemensamma rekommendationer till toppmötet för stats- och regeringschefer i Brasilien och EU. 
 
I rundabordskonferensen EU–Brasilien ingår 12 medlemmar som utsetts av var och en av parterna 
(Brasiliens råd för ekonomisk och social utveckling och EESK).  Sakkunniga som kan bidra med information 
och analyser samt brasilianska och europeiska regeringsmedlemmar inbjuds också till sammanträdena som 
observatörer. Endast fullvärdiga EESK-ledamöter och medlemmar i Brasiliens råd för ekonomisk och social 
utveckling får formulera rekommendationerna och slutsatserna i de gemensamma slutdeklarationerna. 
 
Rundabordssammanträdena hålls omväxlande i EU och Brasilien. Det första sammanträdet ägde rum 
i Bryssel, Belgien, den 7–8 juli 2009. Där diskuterades de sociala effekterna av den internationella 
ekonomiska krisen och de utmaningar som utvecklingen medför: statens och det civila samhällets roll. 
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PROGRAM – under utarbetande 

23 januari (lördag) 

� Delegationerna anländer till Belém, Pará. 

� Välkomnande och ackreditering. 

24 januari (söndag) 
8.00 � Avresa till Macapá, Amapá från Beléms flygplats med FAB-flight 
Förmiddag � Besök per båt i regnskogen i Amazonas, information om urbefolkningen i Amazonas och 

om samarbetsavtalet mellan Amapá och franska Guyana. 
Frågor som rör ursprungsbefolkningen: 

- Denise Fajardo Grupioni, NHII/USP 
Samarbetsavtalet med Guyana: 

- En sakkunnig från delstatsregeringen i Amapá – bekräftas senare 
Eftermiddag � Återresa till Belém, Pará med FAB-flight. 

25 januari (måndag) 
9.00 � Transport till sammanträdeslokalen: Emílio Goeldi-museet. 
9.30 � Inledning med deltagande av följande personer: 

- Alexandre Padilha, minister med ansvar för sekretariatet för institutionella 
relationer 

- Mario Sepi, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande 
- Ana Júlia Carepa, president i delstaten Pará 
- Nilson Gabas Júnior, direktör vid Emílio Goeldi-museet 
- Christian Burgsmuller, chef för avdelningen för politiska frågor, ekonomi och 

information vid EU:s delegation i Brasilien 
- Jean Pierre Constantin, företrädare för Guyanas ekonomiska och sociala råd  

Förmiddag � Diskussioner om ämnet för rundabordskonferensen: debattinlägg: 
- Ima Vieira – Emílio Goeldi-museet, Pará: "Fysisk planering, miljöförändringar och 

utveckling i Amazonasområdet” 
- Aluízio Lins - federala universitetet i Pará – UFPA 
- André Correa do Lago – statssekreterare vid utrikesministeriet – MRE 

Eftermiddag � Redogörelse av de olika ståndpunkterna i frågan: 
- Lutz Ribbe, EESK-ledamot 
- Artur Henrique da Silva Santos, medlem i Brasiliens råd för ekonomisk och social 

utveckling (CDES) 
� Debatter 
� Diskussioner om och ändringar i slutdeklarationen 

Kväll � Middag på museet för religiös konst 

26 januari (tisdag) 
9.00 � Transport till sammanträdeslokalen: Emílio Goeldi-museet. 
9.30 � Preliminär presentation av ämnet för nästa rundabordskonferens: "Social delaktighet" 

- Jan Olsson, EESK-ledamot 
- Bruno Ribeiro, medlem i Brasiliens råd för ekonomisk och social utveckling 

� Diskussion och färdigställande av slutdeklarationen 
12.00 � Presskonferens 

� Sammanträdet avslutas 
Eftermiddag � Besök i Beléms historiska centrum på inbjudan av delstatsregeringen i Pará 
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Medlemmar i delegationerna 2010 

Brasiliens råd för ekonomisk och social utveckling – CDES 

Chef för delegationen: Alexandre Padilha, minister med ansvar för sekretariatet för institutionella 
relationer vid presidentens kansli 
� Alberto Broch, ordförande i Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) 

(Nationella fackförbundet för lantbruksarbetare)  
� Antoninho Trevisan, ordförande i Trevisan-företagen 
� Antônio Neto, nationell ordförande för CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 

(Brasilianska fackliga landsorganisationen) 
� Artur Henrique da Silva Santos, ordförande för CUT – Central Única dos Trabalhadores (Arbetarnas 

centralförening)  
� Bruno Ribeiro, verkställande direktör för Instituto Dom Helder Câmara (IDHEC) 
� Clemente Ganz Lúcio, teknisk direktör för DIEESE – Fackföreningsövergripande avdelningen för 

statistiska och socioekonomiska studier 
� José Vicente, rektor för universitetet i Zumbi dos Palmares  
� Manoel da Cunha, ordförande för det nationella rådet för gummiplantagearbetare (CNS)  
� Murillo de Aragão , verkställande direktör för forskningsinstitutet Arko Advice Pesquisas 
� Nair Goulart , ordförande för den fackliga rörelsen Força Sindical i delstaten Bahia 
� Paulo Simão, ordförande för CBIC – Camara Brasileira da Industria da Construção (brasilianska 

kammaren för byggindustrin) 
� Rodrigo Loures, ordförande för industriförbundet i delstaten Paranà (FIEP) 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) 

Chef för delegationen: Mario Sepi, EESK:s ordförande 
� Filip Hamro-Drotz , ordförande i facksektionen för yttre förbindelser, arbetsgivargruppen, Finland 
� Paulo Barros Vale, arbetsgivargruppen, Portugal 
� Jean-Marie Biot, arbetsgivargruppen, Belgien 
� Giuseppe Antonio Maria Iuliano, arbetstagargruppen, Italien 
� Maud Jansson, arbetstagargruppen,, Sverige 
� Meelis Joost, gruppen för övriga intressegrupper, Estland 
� Pedro Narro Sánchez, gruppen för övriga intressegrupper, Spanien 
� Jan Olsson, ordförande i uppföljningskommittén EU–Brasilien, gruppen för övriga intressegrupper, 

Sverige 
� Lutz Ribbe, gruppen för övriga intressegrupper, Tyskland 
� Henri Malosse, ordförande i arbetsgivargruppen, Frankrike 
� Madi Sharma, arbetsgivargruppen, Storbritannien 
� Mário David Ferreirinha Soares, arbetstagargruppen, Portugal 
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