BR

Apoiando políticas,
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coesão social

nosso mundo
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nosso futuro
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PROGRAMA PARA A COESÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA

O QUE É O EUROsociAL+?
É um programa de cooperação entre a União Europeia e a América
Latina que contribui para reduzir desigualdades, melhorar os níveis
de coesão social e fortalecer institucionalmente 18 países latinoamericanos através do apoio aos seus processos de concepção,
reforma e implementação de políticas públicas, focando sua ação nas
áreas de igualdade de gênero, governança e políticas sociais.
Trata-se de um programa financiado pela Comissão Europeia que ao
longo de seus dez anos de trajetória vem oferecendo um espaço para a
aprendizagem entre parceiros, assim como o intercâmbio de experiências
entre instituições homólogas de ambas as regiões, favorecendo o uso de
um vasto catálogo de ferramentas pertinentes para cada processo.
Através de um entendimento inclusivo e multidimensional da coesão
social, focado no bem-estar, na igualdade de oportunidades, no
sentimento de pertencimento e na solidariedade, o EUROsociAL
contribuiu durante suas duas primeiras fases para formular e melhorar
as políticas públicas, fortalecer as capacidades institucionais e
estabelecer importantes compromissos internacionais.
Nesta terceira etapa (2016-2021), o EUROsociAL+ pretende dar
continuidade ao seu mandato político através do monitoramento
dos processos iniciados e dos resultados conseguidos nos anos
anteriores, assim como pretende apoiar novas prioridades
relacionadas às agendas de Governo, promovendo também a
perspectiva de gênero em todas as suas ações.
O EUROsociAL+ destaca a importância das implicações e efeitos que
a concepção, elaboração e implementação de políticas públicas têm
para mulheres e homens, enfatizando a necessidade de se respeitar
tal abordagem nas políticas e programas de todas as áreas com
a finalidade de interferir paulatinamente na redução do fosso da
desigualdade para criar um impacto positivo na coesão social.
Nesta fase do programa participam 18 países da América Latina:
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

COMO SE ORIENTA?

ÁREAS DE POLÍTICAS

O EUROsociAL+ orienta sua ação
através de três abordagens de
trabalho: demanda, resultados e
intersetorialidade.

Políticas de equidade de gênero

De acordo com a primeira
dessas abordagens, a demanda,
o programa busca apoiar a
agenda de reformas existente
em cada país, colaborando
preferencialmente com as
prioridades de caráter mais
estratégico e de médio-longo
prazo. Através disso, o Programa
é incorporado aos processos em
andamento de formulação e/ou
alteração das políticas públicas
dos países, nos quais intervêm
a priorização e planejamento
técnico-orçamentário e que
em muitas ocasiões têm, para
além do impacto nacional, uma
influência na agenda regional ou
internacional.
Por outro lado, a abordagem
orientada para resultados oferece
uma estratégia de gestão focada na
obtenção de melhorias substanciais
e sustentáveis relativamente
aos processos de reforma
política que a acompanham,
facilitando a expertise e o suporte
necessário para atingir a qualidade
das políticas públicas e seu
consequente impacto na coesão
social.
Finalmente, através da
intersetorialidade, o
EUROsociAL+ pretende fazer
uma abordagem compreensiva,
interinstitucional e multidisciplinar
favorecendo um entendimento
holístico de realidades e
problemáticas complexas.

a. Autonomia física: luta contra as
violências de gênero; saúde sexual
e reprodutiva; e alterações nas
masculinidades
b. Autonomia política e paridade
c. Autonomia econômica e
cuidados
d. Transversalização da
perspectiva de gênero,
desenvolvimento de estatísticas
de gênero e orçamentos sensíveis
a gênero

Políticas de governança
democrática
a. Finanças públicas
b. Desenvolvimento regional
c. Acesso à Justiça, prevenção da
violência e reinserção de pessoas
privadas de liberdade
d. Boa governança e construção de
cidadania
e. Planejamento estratégico

Políticas sociais
a. Políticas de inclusão social e luta
contra a pobreza
b. Políticas ativas de emprego
c. Políticas para a juventude,
adolescência e infância
d. Políticas de cuidados
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A coesão social é um dos eixos estratégicos da aliança
entre a União Europeia e a América Latina e o Caribe
que emana das Cúpulas birregionais, desde a Declaração
de Guadalajara de 2004 até a mais recente de Bruxelas
de 2018. O EUROsociAL pretende consolidar um
espaço de diálogo euro-latino-americano de políticas
públicas em torno da coesão social.
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