Justiça e segurança cidadã na América Latina: os
resultados promissores do programa EUROsociAL II

Há mais de quatro anos, a Agência de Expertise Técnica Internacional da França
(Expertise France) atua nas áreas de justiça e segurança cidadã e implementa atividades
em matéria de políticas sociais e de emprego no âmbito do programa EUROsociAL II na
América Latina. A segunda fase desse ambicioso programa chega ao fim com a realização
do seminário de encerramento, de 19 a 22 de outubro, em Madrid.
Como o EUROsocial acompanhou as políticas voltadas para a melhoria da coesão social na
América latina? Quais os resultados obtidos? Quais serão as prioridades da agenda de
coesão social na América latina a médio e longo prazo? Essas e outras questões serão
abordadas durante o evento na presença dos principais atores do programa.
A Expertise France coordenou sete projetos nas áreas da justiça e da segurança cidadã.
Entre 2014 e 2015, mais de 500 atividades foram coordenadas pela agência com um
orçamento de cerca de 4,5 milhões de euros. Dentre eles, destacam-se:




A criação e a abertura de uma “Casa do Direito”, na favela Cidade de Deus,
no Rio de Janeiro;
A adoção de regras regionais para a inserção socioprofissional das pessoas
privadas de liberdade;
A definição de um modelo regional de política pública em matéria de luta
contra a violência e de melhoria do apoio às mulheres vítimas de violência.

“Graças ao estabelecimento de fecundas parcerias com governos latino-americanos e a
uma mobilização excepcional de nossas equipes, nós contribuimos ativamente para o
sucesso desse programa. Os resultados concretos obtidos, graças à determinação e à
mobilização do conjunto dos atores do programa colocam um tijolo a mais no edifício da
redução das desigualdades e são, para nós, fonte de orgulho. É o que nos motiva a avançar
e a aprofundar nosso engajamento na América Latina nos programas regionais de
cooperação da União Europeia”, ressalta o diretor-geral d’Expertise France, Sébatien
Mosneron Dupin.
A Comissão Europeia anunciou recentemente o lançamento de uma nova fase do programa
EUROsociAL a partir de 2016. Voltado para três vertentes – políticas sociais e emprego,
governança e gêner – essa nova fase possibilitará o aprofundamento do apoio às políticas
públicas de redução das desigualdades. Nesse contexto, a Expertise France estará
comprometida em fazer da EUROsociAL um novo sucesso.

Siga o programa no Twitter: @EFEUROsociALII / @EUROsociALII
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