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Pareceres   

Enquanto órgão consultivo das instituições da UE, uma das 
principais funções do CESE consiste na elaboração de parece-
res sobre as diversas políticas da UE.

Nos pareceres que elabora regularmente sobre a América La-
tina, o CESE atribui especial destaque ao desenvolvimento das 
organizações da sociedade civil e à evolução para uma demo-
cracia participativa.

Nos últimos anos, os pareceres do CESE sobre a América Latina 
abordaram temas como os aspetos socioeconómicos nas rela-
ções entre a UE e a América Latina, a coesão social, a economia 
social e o reforço da sociedade civil organizada, assim como 
as relações com determinados países, como o Chile e o Brasil.
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As atividades do CESE relacionadas com a América 
Latina decorrem no quadro das políticas da União 
Europeia (UE) para esta região, nomeadamente atra-
vés da Associação Estratégica Birregional UE-Améri-
ca Latina e Caraíbas, das negociações de acordos de 
associação com a América Central, o México, o Chile 
e o Mercosul, do acordo de comércio livre com o 
Peru e a Colômbia e da Parceria Estratégica UE-Brasil.

A contribuição do CESE para estas relações baseia-se na 
experiência europeia adquirida na função consultiva, pres-
tando assistência ao desenvolvimento de capacidades e 
promovendo a participação no processo decisório. Por con-
seguinte, os seus objetivos são:

n	 Contribuir para a integração regional e a coesão social na 
América Latina, nomeadamente:
• promovendo a dimensão social, laboral e ambiental dos 

acordos entre a UE e a América Latina; e
• assegurando a participação da sociedade civil organiza-

da nos acordos entre a UE e a América Latina, em vigor e 
futuros.

n	 Ser a ponte entre as organizações e os órgãos consultivos 
latino-americanos, por um lado, e as instituições comuni-
tárias envolvidas na política da UE em relação à América 
Latina, por outro, nomeadamente:
• reforçando a democracia participativa e o diálogo entre 

as organizações da sociedade civil da UE e da América 
Latina; e

• apoiando a estruturação das organizações económicas, 
sociais e da sociedade civil latino-americanas.

A nível regional

No âmbito das cimeiras bienais de chefes de Estado ou de Go-
verno da UE, América Latina e Caraíbas, o CESE organiza, desde 
1999, encontros bienais da sociedade civil organizada da UE, 
da América Latina e das Caraíbas. As declarações finais destes 
encontros, acordadas por consenso pelos participantes, cons-
tituem recomendações da sociedade civil sobre os diferentes 
temas abordados nas cimeiras. 

A nível infraregional

O CESE procura assegurar um acompanhamento eficaz e a apli-
cação das negociações dos acordos da UE com os países andi-
nos, o Mercosul e a América Central, juntamente com as insti-
tuições e as organizações representativas da sociedade civil dos 
países andinos e da América Latina. O seu objetivo é, também, 
criar instâncias conjuntas da sociedade civil ao abrigo desses 
acordos. Os seus interlocutores neste acompanhamento são:

• O Fórum Consultivo Económico e Social do Mercosul 
(FCES)

• O Comité Consultivo do Sistema de Integração Centro-
Americana (CC-SICA) 

• Os grupos consultivos internos peruano e colombiano

A nível bilateral

Brasil: desde a sua criação em 2003, o Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social (CDES) do Brasil é o interlocutor 
do CESE neste país. No âmbito da parceria estratégica entre a 
UE e o Brasil, estabelecida em 2007, foi criada a Mesa-Redon-
da da Sociedade Civil UE-Brasil, em 2009, com a finalidade de 
contribuir para a parceria estratégica. As conclusões da Mesa-
-Redonda são apresentadas nas cimeiras UE-Brasil. 

México: o CESE promove a criação de um órgão institucio-
nalizado de diálogo da sociedade civil UE México no âmbito 
do Acordo de Associação entre as duas partes. Assim, o CESE 
promove, nas suas relações com a sociedade civil mexicana, a 
criação de um CES no México. 

Chile: no âmbito do Acordo de Associação UE-Chile, e na au-
sência de um órgão institucionalizado de participação da so-
ciedade civil organizada no Chile, está-se a apoiar a constitui-
ção de um órgão consultivo representativo dos três setores: 
empregadores, trabalhadores e interesses diversos.
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