ENTENDER
O DIÁLOGO ESTRUTURADO
E ISTO DO DIÁLOGO ESTRUTURADO,

QUE É?

O diálogo estruturado é un proceso participativo que
pretende mellorar a eficacia das políticas públicas a través
do diálogo coa mocidade e a sociedade civil nas fases de
deseño, aplicación, monitoraxe e avaliación das políticas
públicas.
O diálogo estruturado busca o apoderamento da cidadanía,
especialmente da mocidade, na toma de decisións públicas a través
da participación, axudando a que se creen políticas adaptadas á
realidade, que sexan entendibles e que eviten problemas no futuro.
Esta metodoloxía foi recollida a nivel europeo principalmente no
ámbito da mocidade, aínda que é transferible a todos os niveis e para
todas as temáticas.
Para levar a cabo o proceso de diálogo estruturado é importante que
se respecten unha serie de principios, que haxa un compromiso de
cada parte implicada no proceso e que se busque un verdadeiro
resultado político.
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?
QUE TEN DE NOVO
Agora seguro que ti dirás:
e que ten de novo? Isto xa o fago eu a nivel local.
O certo é que moitas formas de participación política son previas ao diálogo estruturado:
consellos da xuventude, eleccións, manifestacións, conferencias, consultas etc.
Lonxe de pór en dúbida todas estas formas de diálogo, o que queremos é reforzalas!
O proceso que se desenvolve a través do diálogo estruturado pretende crear unha
metodoloxía específica para asegurar un proceso conxunto de toma de decisións de
calidade e que teña un impacto real.

Características:
COXESTIÓN DO PROCESO:

Xestión compartida entre mocidade e persoas decisorias.

SUXEITOS DEFINIDOS:

Tanto as persoas decisorias como a mocidade deben estar
definidas.

UN TEMA ESPECÍFICO:

Centrar o diálogo nunha problemática concreta.

da!
Non reinventamos a ro
outro enfoque.
Simplemente buscamos

UN CALENDARIO:

Se consiste en varias fases, definir as datas e prazos.
O diálogo estruturado non se entende só como unha reunión en que se comparten
os aspectos que se deban mellorar. É un proceso dirixido a conseguir uns obxectivos
definidos, a producir un resultado que pode ser unha resolución, unha lei, unha
recomendación, un orzamento, un proxecto etc. Por suposto, isto implica traballar
dende o comezo en estreita colaboración cunha institución recoñecida nun proxecto
realista.

AS REGRAS DO XOGO:

Definir en detalle cal vai ser a metodoloxía.

Dito isto, os formatos de diálogo poden variar e son susceptibles de ser o más
creativos posible dentro dos principios que estruturan o proxecto.

RESULTADOS:

Orientar toda a actividade a obter un resultado concreto.

Pódese definir o diálogo estruturado como…
Un método baseado nuns principios de aplicación
complementaria e interdependente co fin de conseguir
un dobre obxectivo: por un lado, a mellora das políticas
públicas, e por outro, incorporar a perspectiva xuvenil na
toma de decisións incluíndo este colectivo no proceso.
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Para simplificar, primeiro hai que definir sobre
que dialogar, por que, con quen, cando e como!
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POR EXEMPLO...
O CICLO
DE DIÁLOGO ESTRUTURADO

PEO:
EXEMPLO A NIVEL EURO

Creación dun documento
guía para a aplicación de
recomendacións
Posta en práctica das
recomendacións

A Unión Europea recolleu a metodoloxía do diálogo
estruturado e púxoa en práctica a través dun sistema de
ciclos en que a mocidade se integra como actor principal no
seu proceso de toma de decisións.

Desenvolvemento
de indicadores

Todo o proceso está orientado a conseguir un resultado que se materializa en que
o Consello Europeo, onde se reúnen todos os ministros de Xuventude, tense que
pronunciar cada 18 meses a través dunha resolución que se formulou de forma
conxunta coa mocidade, organizacións xuvenís e con organismos da Unión.

Consulta en
casa país

CONFERENCIA
EUROPEA
Adopción das
recomendacións

CONFERENCIA
EUROPEA

Emisión de
recomendacións

Este proceso está xestionado por:
}} O Foro Europeo da Mocidade, que ten a presidencia.
}} A Comisión Europea, que financia o proceso.
}} Os 3 países que neses 18 meses teñen a presidencia da Unión
Europea, contando tanto con representantes ministeriais como
cos consellos nacionais da xuventude de cada un destes países.

Este proceso estrutúrase a través de consultas entre o nivel local ou nacional e o
nivel europeo articuladas en tres grandes etapas. Cada unha destas etapas conta
cunha conferencia europea que serven para pór en común os resultados das
consultas, para chegar a acordos e devolver a pelota ao nivel local ou nacional.
En cada país da Unión coordínanse as consultas a través dun grupo nacional
de traballo composto polo Goberno e por representantes xuvenís. En España o
proceso está liderado polo Consello da Xuventude de España e o INJUVE.
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CONFERENCIA
EUROPEA

Definición da temática

NIVEL NACIONAL

NIVEL EUROPEO
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A
O PARLAMENTO DA MOCIDADE DE NAVARR

O proceso conta coa organización de Conferencias Europeas de Xuventude en
cada un dos Estados que presiden a Unión Europea durante os 18 meses do
ciclo.
Estas conferencias reúnen tanto mocidade como representantes
gobernamentais de cada un dos Estados membros, así como representantes
da Comisión Europea e do Foro Europeo da Mocidade.

O Parlamento da Mocidade de Navarra – Nafarroako Gazte Parlamentua (PJNNGP) é un proxecto nado da man do Consello da Xuventude de Navarra –
Nafarroako Gazte Kontseilua (CJN-NGK) para apoderar a mocidade e dotala
dunha ferramenta de participación e influencia nas políticas públicas, obxectivos
enmarcados no IV Ciclo de Diálogo Estruturado.

A primeira conferencia de cada ciclo concreta a temática deste, o que dá como
resultado un marco de traballo. Na segunda conferencia analízanse as consultas
sobre o tema e emítense unha serie de recomendacións como conclusión. Na
terceira conferencia prepárase unha serie de indicadores para comprobar que
as recomendacións son postas en práctica.

Para iso, elíxense 30 representantes a través dunhas eleccións en que pode votar
calquera persoa moza de entre 14 e 30 anos que resida na comunidade foral. O
espazo de traballo principal son as sesións plenarias, onde se reúnen polo menos
unha vez ao mes para tratar:

A NIVEL EUROPEO

AS
CONFERENCIAS
EUROPEAS DE
XUVENTUDE

A NIVEL NACIONAL

En cada Estado membro, un grupo nacional de traballo encárgase de adaptar o
proceso á realidade nacional.
Este grupo está composto de diferente forma segundo os países, pero polo xeral,
lidérao o Consello Nacional de Xuventude do país xunto coa representación
ministerial en materia de xuventude e a axencia nacional de Eramus+ do país.
Porén, tamén pode haber organizacións de ámbito nacional, outros ministerios,
consellos da xuventude rexionais etc.
Este grupo ten como obxectivo asegurar que as consultas realizadas no seu
país sexan tidas en conta nas Conferencias Europeas de Xuventude.

Para máis información:
dialogoestructurado@cje.org
dialogoestructurado.cje.org
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NAFARROAKO GAZTE PARLAMENTUA

No caso de España, co fin de recoller de forma
máis eficiente a opinión da mocidade en cada
comunidade autónoma, constituíronse as
Embaixadas de Diálogo Estruturado. Estas
embaixadas son grupos informais de mocidade
en cada comunidade autónoma que se
encargan de facer consultas sobre o ciclo de
diálogo estruturado e están coordinadas polo
Grupo Nacional de Traballo xunto cos Consellos
Autonómicos.

}} Propostas que, ao aprobárense, trasládanse de xeito automático ao
Parlamento de Navarra.
}} Declaracións ou ditames para emitir a opinión do PJN-NGP.
}} Debates ordinarios, que poden evolucionar cara a unha proposta ou cara a
un ditame.
O PJN-NGP sérvese da metodoloxía do diálogo estruturado e pretende, polo
tanto, converterse nun instrumento de codecisión entre o Parlamento de
Navarra e a mocidade da comunidade foral e constituír un foro de discusión
plural e inclusivo que fomente a participación e o entendemento entre os seus
integrantes.integrantes.

Moitos proxectos de diálogo estruturado non precisan financiamento,
fomentando a creatividade e o aproveitamento de recursos.
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COMO FUNCIONA?

Alén do proceso europeo, o diálogo estruturado é un método aplicable a todos os
niveis, en que se manifestan unha serie de principios e que debe ser entendido como
un proceso e non como un evento concreto.
España é un país relativamente grande en estrutura con relación ás autoridades
rexionais e cun tecido asociativo moi desenvolvido. Co fin de chegar ao maior número
de mocidade e asegurar un impacto en todo o territorio, é importante ter en conta
estes aspectos. Por iso, o diálogo estruturado non ten a intención de seguir sendo un
proceso aplicado só a nivel nacional.
Cada organización xuvenil (e o Goberno local), en cada rexión, teñen a posibilidade
de desenvolver un diálogo encamiñado á elaboración de políticas e/ou asociacións
públicas e pór en marcha este mecanismo no seu ámbito de competencia.
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PLANEA O TEU PROPIO PROXECTO
DE DIÁLOGO ESTRUTURADO
Antes de que te lances a organizar o teu propio proxecto de diálogo estruturado, é
importante que penses nestas preguntas:

DE QUE QUERES FALAR?

 Cal queres que sexa o tema da túa consulta?
 Por que é importante falar dese tema?
 Que che pode axudar a desenvolver ese tema?
 Quen debe tomar as decisións políticas sobre o tema?

CON QUEN?

 Con que institución vas traballar?
 Cales son as súas competencias?
 A que mocidade te dirixes? Como vas contar e contactar
con ela?
 Como se xestionará o proceso e quen o liderará?

CON QUE OBXECTIVO?

 Que queres producir como resultado?
 Como se van explotar os resultados?
 Poden os resultados ser adoptados pola institución?

COMO O VAS A LEVAR A CABO?

 Cal é o mellor formato para conseguir os obxectivos?
 Está adaptado ao público?
 Contas cos recursos suficientes?

CANDO VAI TER LUGAR?

 Cando vai ocorrer cada unha das etapas?
 Está adaptado ao calendario da institución?
 É un proxecto a curto ou a longo prazo?

SABÍAS QUE...

...PODES OBTER FINANCIAMENTO PARA OS TEUS PROXECTOS
DE DIÁLOGO ESTRUTURADO

Ademais do ciclo europeo, a Comisión Europea creou, dentro do programa Erasmus
Plus - Mocidade en Acción, unha «Acción Clave 3: Reunión entre mocidade e
responsables da toma de decisións» para que se fomente o diálogo estruturado a
nivel local, rexional ou nacional. Esta acción clave permíteche ter financiamento para o
desenvolvemento de actividades e, fundamentalmente, pretende outorgar o liderado
á xente moza para fomentar o debate entre esta e axentes da toma de decisións.

Que é?
Promove a participación activa da mocidade na vida democrática e fomenta o
debate arredor dos temas e prioridades establecidos polo diálogo estruturado con
responsables políticos e persoas referentes nesas prioridades. As actividades están
dirixidas por xente moza, que debe implicarse de maneira activa en todas as fases do
proxecto, dende a preparación ata o seguimento.

Que se pode facer?

Que aplicación pode ter?

Reunións, conferencias, consultas,
actos, encontros, debates e
seminarios.

Nacional (local,
internacional.

rexional,

nacional)

ou

Quen pode organizar unha KA3?
Unha organización, asociación ou ONG sen ánimo de lucro; unha ONG xuvenil
europea; un organismo público local ou rexional.

Idade das persoas
mozas?

Idade das persoas
responsables da política?

13 - 30 anos

Sen límite

Número mínimo de participantes?

30 persoas

Duración do
proxecto?

Entre
3 e 24
meses

Máis información: erasmusplus@cje.org
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BOAS RAZÓNS PARA

ORGANIZAR UN PROCESO DE
DIÁLOGO ESTRUTURADO

PARA AS INSTITUCIÓNS
}} Mellora a eficacia das políticas públicas
}} Reforza a unión entre a cidadanía e a sociedade civil
}} Obtéñense ideas innovadoras

PARA AS ORGANIZACIÓNS XUVENÍS
}} Poder contribuír á posta en práctica de políticas públicas
}} Ser recoñecido como actor sobre o territorio
}} Desenvolver proxectos cun impacto directo
}} Oportunidades de financiamento

PARA A XENTE MOZA
}} A posibilidade de intervir na vida pública
}} Unha experiencia educativa completa
}} Unha mellor comprensión do mundo
Sobre todo, o diálogo estruturado é unha maneira de traballar de forma conxunta
sobre temas concretos que poden ter un impacto sobre a vida cotiá da mocidade.
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En 2010, o primeiro ciclo de diálogo estruturado púxose en marcha
coincidindo coa presidencia de España da Unión Europea. O ciclo, por
aquel entón cunha estrutura un pouco distinta á actual, concluíu cunha
serie de recomendacións, de entre as que destaca a creación dun
programa chamado Garantía Xuvenil. Na actualidade, este programa
permite á mocidade que non está dentro do sistema educativo, ou que
non teñen prácticas ou un emprego, obter unha solución alternativa
proporcionada polos organismos públicos.

Máis información: info@cje.org / areainternacional@cje.org
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