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OBJETIVOS

Objetivos Gerais

 Identificar a participação social dos países membros na UNASUL através 

das legislações e políticas. 

Objetivos Específicos

 Identificar a participação social dos/nos grupos técnicos e redes 

estruturantes da Unasul através dos documentos de reuniões e resoluções 

geradas. 

 Identificar a regulação da participação social pela Unasul;



UNASUL

 A Unasul é um organismo internacional, composto por doze países Sul-

americanos com objetivo de construir uma relação de integração política,

econômica, cultural e social, respeitando as particularidades de cada país.

Tem como principal desafio o fortalecimento da democracia e a atenuação

das desigualdades sociais agregando a participação cidadã e respeitando a

soberania dos países membros



Conselho de Saúde Sul-americano

 Dentre os vários conselhos criados para cada setor de trabalho está inserido o

Conselho de Saúde Sul-americano que busca o desenvolvimento da saúde de

forma integrada, unindo forças para promover políticas comuns, identificar os

determinantes sociais críticos para a saúde, fortalecimento dos ministérios e

instituições.



ISAGS

 O Instituto Sul-americano de Governo em Saúde nasceu para apoiar

tecnicamente os sistemas de saúde, a gestão do conhecimento e formação de

lideranças buscando fortalecimento das políticas públicas voltada para as

melhorias das condições de vida da população sul-americano, além do

propósito de incorporar na ideologia de uma instituição sul-americana com

foco em temas sanitários, o desenvolvimento de soluções para dificuldades e

desafios que transcendem as fronteiras nacionais



Participação Social

 A participação cidadã é abordada pela Unasul como um princípio

direcionador de integração e união sul-americana, assim como o pluralismo

que também é elemento fundamental para proporcionar espaços e

mecanismos inovadores de interação e diálogo dos variados atores sociais com

a Unasul, ou seja, promover a participação plena de forma democrática,

ampla, inclusiva e transparente no processo de integração (SURINAME, 2013.).



Participação Social

 Tratado Constitutivo da Unasul

 RATIFICANDO que tanto a integração quanto a união sul-americanas fundam-

se nos princípios basilares de: irrestrito respeito à soberania, integridade e

inviolabilidade territorial dos Estados; autodeterminação dos povos;

solidariedade; cooperação; paz; democracia, participação cidadã e

pluralismo; direitos humanos universais, indivisíveis e interdependentes;

redução das assimetrias e harmonia com a natureza para um desenvolvimento

sustentável;



Participação Social

 Tratado Constitutivo da Unasul (Artigo 2) 

Objetivo 

 A União de Nações Sul-americanas tem como objetivo construir, de maneira

participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito

cultural, social, econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo

político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o

financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a

desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação

cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do

fortalecimento da soberania e independência dos Estados.



Participação Social

 Tratado Constitutivo da Unasul (Artigo 3)

Objetivos Específicos

 p) a participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo

entre a UNASUL e os diversos atores sociais na formulação de políticas de

integração sul-americana;



Participação Social

 Tratado Constitutivo da Unasul (Artigo 9)

O Conselho de Delegadas e Delegados

 g) promover os espaços de diálogo que favoreçam a participação cidadã no

processo de integração sul-americana;



Participação Social

 Tratado Constitutivo da Unasul (Artigo 18)

Participação Cidadã 

 Será promovida a participação plena da cidadania no processo de integração

e união sul-americanas, por meio do diálogo e da interação ampla,

democrática, transparente, pluralista, diversa e independente com os

diversos atores sociais, estabelecendo canais efetivos de informação, consulta

e seguimento nas diferentes instâncias da UNASUL.

 Os Estados Membros e os órgãos da UNASUL gerarão mecanismos e espaços

inovadores que incentivem a discussão dos diferentes temas, garantindo que

as propostas que tenham sido apresentadas pela cidadania recebam adequada

consideração e resposta.



Participação Social 

Plano Quinquenal – Unasul Saúde

1. INTEGRACIÓN SURAMERICANA EN SALUD

 Promover a responsabilidade e participação cidadã nos temas da saúde,

enquanto bem público que atende ao conjunto da sociedade

 Promover a incorporação de organizações sociais e comunitárias na UNASUL

Saúde



Participação Social 

Plano Quinquenal – Unasul Saúde

Resultados y Actividades

 -Elaborar líneas guías para la incorporación de la opinión de los usuarios y la

participación ciudadana en el proceso de producción de servicios de salud.

 - Vigilar los avances de la participación ciudadana.



Participação Social 

Plano Quinquenal – Unasul Saúde

Objetivo Estratégico  

 Fortalecer la promoción de la salud y acción sobre los determinantes sociales

con el objeto de reducir las inequidades en cada uno de los países miembros

mediante la generación de información, articulación intersectorial y la

participación comunitaria en la formulación, ejecución y seguimiento de las

políticas públicas de la salud.



Participação Social 

PLANO TRIENAL (2012-2015) – ISAGS

6. VALORES  

 El ISAGS reitera y asume los valores que inspiraron la constitución de UNASUR

y los principios del Consejo Suramericano de Salud expresos en su Declaración

Constitutiva, y que se resumen a continuación: Acciones: Intercambio de

experiencias de intersectorialidad y participación social;



Participação Social 

PLANO TRIENAL (2012-2015) – ISAGS

 Artículo III Funciones

 Sistematizar, organizar, difundir y transmitir información científico-técnica en

salud global y regional, con el objeto de apoyar la toma de decisiones de los

centros de conducción, fortalecer los procesos de desarrollo del liderazgo en

salud, promoviendo la participación de la sociedad e informando sobre los

procesos de gobierno y gobernanza en salud.



Participação Social 

Ata da Reunião do Grupo Técnico de Desenvolvimento de Sistemas de Saúde 

Universais

30 de outubro de 2013

 Desenvolver um mapa de participação cidadã em saúde, no prazo de um ano,

a cargo da Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Paraguai.



Discussão dos Resultados

É fundamental a liberdade em qualquer processo de integração, além de

formas que assegurem a manifestação popular democraticamente na

construção de políticas públicas de saúde. A Unasul não é a primeira investida

que busca a integração na América Latina e em outras oportunidades inseriu

variados mecanismos de participação social e a estrutura política, perfil e

panorama da Unasul também propõe esses espaços.



Conclusão

 A solidez democrática é abordada intensamente nos objetivos da Unasul,

assim como a garantia da participação social ampla como forma

aperfeiçoamento as tentativas de integração anteriores, buscando um

relacionamento entre as variadas áreas políticas, culturais e sociais. Porém,

na teoria prevê dessa forma, no entanto, na prática não inclui a participação

cidadã de forma efetiva, ou seja, a sociedade civil não tem suas

oportunidades de expressão e seus representantes inseridos nos espaços de

construção de políticas públicas de saúde (Conselhos, Grupos de Trabalho,

Redes Estruturantes de Saúde, e etc.) da Unasul.


