
Papel da Sociedade civil

As OSC têm um papel decisivo no processo de 
consolidação da paz e da democracia, bem como
na assistência junto das populações mais carencia-
das, suprindo necessidades básicas nos setores da 
saúde e da educação, entre outros. Porém, 
constrangimentos diversos condicionam o seu 
potencial: fragilidades institucionais, limitações 
de recursos e falta de coesão. Assim, embora 
verdadeiras co-protagonistas do desenvolvimen-
to, a sua participação no processo político é limita-
da.

Ações

Dentro das prioridades, diferentes ações serão 
implementadas, tais como: estudos temáticos, 
facilitação do diálogo, apoio operacional e reforço 
de capacidades. As ações serão financiadas 
através de três instrumentos principais: Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED); Instrumento 
de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD); e 
Instrumento Europeu para a Democracia e os 
Direitos Humanos (IEDDH).

Ajude-nos a monitorar a implementação do Roteiro, a sua opinião é importante! Se a sua 
organização está a fazer algo alinhado com as prioridades do Roteiro, escreva para: 
delegation-guinea-bissau@eeas.europa.eu

Compromisso atual da UE

A UE apoia o reforço das capacidades de análise e 
de diálogo da sociedade civil para torná-la um 
ator-chave na definição e implementação das 
políticas nacionais de desenvolvimento. O diálogo 
UE - sociedade civil tem-se intensificado através 
de encontros e consultas para abordar as áreas e 
modalidades de intervenção mais adequadas. A 
UE tem hoje uma parceria reforçada com a socie-
dade civil, que a identifica como um dos seus 
principais parceiros.

Prioridades

1) Apoiar as OSC na definição e realização do seu  
    objeto social.
2) Reforçar a participação, influência e monitorização  
     das políticas públicas pelas OSC. 
3) Melhorar a governação interna e o funcionamento  
     das OSC.
4) Aprofundar os conhecimentos sobre as dinâmicas  
     da sociedade civil e quadro legal de atuação.
5) Reforçar o quadro de interlocução e as capacida 
     des dos actores parceiros das OSC.
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