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PREFÁCIO
A União Europeia e o Brasil compartilham valores comuns, além de fortes laços culturais e
históricos. As relações bilaterais se fortaleceram
com o estabelecimento da nossa parceria estratégica em julho de 2007, quando a União Europeia
reconheceu o Brasil como um de seus principais
parceiros mundiais. A parceria abrange várias
áreas temáticas, incluindo mudanças climáticas, energias renováveis, luta contra a pobreza
e a exclusão social, além de apoio ao desenvolvimento sustentável.
Hoje representamos economias promissoras e
com muitos interesses compartilhados. Trabalhamos juntos para enfrentar desafios globais,
valorizamos o multilateralismo e estamos
comprometidos com o reforço da integração
regional como um dos meios mais eficazes para
promover a paz, a estabilidade e a segurança em
nossas respetivas regiões. Somos parceiros para
o futuro.

das instituições, apoio à governança democrática, desenvolvimento econômico e social, ciência,
tecnologia e inovação, meio ambiente e mudanças climáticas, direitos humanos e democracia,
segurança, dentre tantas outras.
A nossa cooperação reflete o interesse que temos
em estreitar os nossos laços de amizade e somar
esforços para construir sociedades inclusivas e
sustentáveis, dentro do espírito dos objetivos de
desenvolvimento sustentável. Queremos promover mecanismos para privilegiar o fluxo de ideias,
conhecimento e tecnologias, criando novas oportunidades e contribuindo para a qualidade de
vida de nossas populações. Neste sentido, estamos incentivando a troca de experiências e de
boas práticas em diversos programas de cooperação.

Neste contexto, a União Europeia tem um grande
interesse no sucesso do Brasil e está comprometida em apoiar o fortalecimento das parcerias,
seja no âmbito do Mercosul, como também no
quadro das suas relações com a América Latina
e com o Caribe.

A edição desta brochura sobre a cooperação da
União Europeia no Brasil tenta apresentar os
diversos instrumentos, iniciativas e programas
de cooperação. Trata-se de uma publicação que
resume as nossas relações de cooperação com o
Brasil, fornecendo um quadro de objetivos, atividades e resultados de diversas ações financiadas
pela União Europeia na atualidade. Desejamos
uma boa leitura.

É natural que os programas de cooperação da
União Europeia tenham iniciativas nas mais
diversas áreas como: reforço das capacidades

João Gomes Cravinho
Embaixador da União Europeia no Brasil
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MAIS DE 10 ANOS DE
PARCERIA ESTRATÉGICA
Desde 4 de Julho de 2007, quando a Declaração de Lisboa estabeleceu a Parceria Estratégica Brasil-União Europeia, tem-se reforçado
o papel mútuo que o bloco e o país exercem um para o outro. Em
termos comerciais, a UE é o principal parceiro do Brasil sendo
responsável por 19,6 % do seu comércio total, e o Brasil é o décimo primeiro maior parceiro comercial da eu, absorvendo 1,7 % do
comércio total da UE.
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O estabelecimento da Parceria Estratégica reconhece o papel político do Brasil na América Latina, em especial no que diz respeito à
intensificação das negociações do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. Reconhece também o papel do Brasil como um
global player, um país de renda média-alta com crescentes responsabilidades internacionais.
Aliando forças e impulsos inovadores, esses dez anos de parceria
resultaram em um aprofundamento da cooperação em temas de
ciência e inovação, transformação digital, meio ambiente, mudanças climáticas e energia, direitos humanos e crescimento econômico sustentável, para os setores público, privado e o Terceiro Setor.
A Parceria Estratégica Brasil-União Europeia continuará a se aprofundar nos próximos anos, reafirmando o compromisso com valores comuns de promoção e proteção de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais e o direito ao desenvolvimento inclusivo
e sustentável.
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COMO OCORRE
A COOPERAÇÃO OS PRINCIPAIS
INSTRUMENTOS
DISPONÍVEIS
Ao reconhecer o nível de desenvolvimento
do Brasil e seu papel como importante ator
global nas últimas décadas, a União Europeia
modificou sua forma de cooperar com o país.
Encerrada a modalidade de ajuda bilateral, a
cooperação com o Brasil passou a ser configurada pela participação em programas regionais e temáticos, envolvendo também diálogos
setoriais de troca de experiências técnicas por
meio de atores públicos, privados e da sociedade civil. Isso forneceu uma oportunidade
excelente de redefinir, juntos, novas formas
de cooperação.
O financiamento de iniciativas de cooperação é fornecido, principalmente por meio de
subvenções a projetos e programas, no quadro
de diversos mecanismos temáticos como o
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), o Instrumento Europeu para a
Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH),
o Instrumento de Parceria (PI). o Instrumento
para a Estabilidade e a Paz (IcSP) e o Horizon-

te 2020, instrumento de implementação da
Inovação na UE. A cooperação aborda numerosos temas: governança, democracia, direitos
humanos e reformas institucionais; desenvolvimento humano; desenvolvimento rural, agricultura e segurança alimentar; água e energia;
emprego e coesão social; conservação ambiental e crescimento sustentável; migração e asilo;
ciência, tecnologia e inovação; e transformações digitais.
Desde 2004 a UE apoiou um portfólio de mais
de 204 projetos de linhas temáticas (com um
orçamento total de € 99,6 milhões). Desde
2007, os fundos canalizados através das
linhas de orçamento temáticos dobraram,
passando de € 4,1 milhões a € 8,4 milhões por
ano. Há atualmente mais de 100 projetos em
curso. Além disso, a União Europeia e o Brasil
mantêm Diálogos Setoriais nas mais diversas
áreas, promovendo cooperação e intercâmbio
de experiências e melhores práticas de natureza técnica.
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NOVO CONSENSO
EUROPEU
E A AGENDA 2030
Erradicar a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável são
dois dos maiores desafios do mundo e a União Europeia, em colaboração com seus Estados-Membros e os países parceiros, coloca
esses desafios como prioridade de sua ação externa. Com o lançamento, em 2000, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o
mundo fez grandes progressos. A pobreza extrema e a mortalidade infantil foram reduzidas pela metade, dois bilhões de pessoas
ganharam acesso a água limpa e mais crianças - meninos e meninas - estão agora na escola.
10

Entretanto é óbvio que imensos desafios permanecem no período pós-2015, particularmente no enfrentamento das mudanças
climáticas e no desenvolvimento sustentável. Se o desenvolvimento
econômico esgotar os recursos naturais e prejudicar os ecossistemas, nossas conquistas serão prejudicadas e os progressos futuros
comprometidos. Como principal doador mundial, que oferece €
75,5 bilhões de ajuda oficial ao desenvolvimento em 2016, a UE e
os seus Estados-Membros trabalham para mitigar essas questões.
A Agenda 2030 representa um plano de abrangência universal,
para que todos os países trabalhem em conjunto para alcançar os
17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODSs). Juntamente
com os outros acordos internacionais de 2015, como o plano de
ação de Addis Abeba para o financiamento do desenvolvimento, e o
acordo de Paris sobre o Clima, ele define o novo quadro ambicioso
no qual se insere a cooperação da UE.
Para alcançar o desenvolvimento sustentável na Europa e em todo
o mundo, a UE e seus Estados-Membros estabeleceram uma aborCooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

dagem estratégica - o Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento 2016. Este Consenso aborda de forma integrada as principais orientações da Agenda 2030, resumidas em 5 P’s: pessoas,
planeta, prosperidade, paz e parcerias.
Assim, reconhecendo que todos os países têm desafios e oportunidades comuns para um futuro compartilhado, a UE abraça o
conceito de desenvolvimento sustentável como um modelo que
atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.
Para assinalar o compromisso da União Europeia com a Agenda
2030, os capítulos que descrevem os temas da Cooperação da União
Europeia com o Brasil apresentam os selos dos principais Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável relativos a cada linha de ação.
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PLANO DE AÇÃO
DE GÊNERO II
Transformar a vida de meninas e mulheres
A igualdade de oportunidades para as mulheres
não é apenas uma prioridade. É um direito humano universal e um passo essencial para a erradicação da pobreza. A União Europeia está empenhada em romper o ciclo vicioso da discriminação
de gênero e trabalha com seus países parceiros,
em particular através do Plano de Ação de Gênero
(GAPII)
12

O que é o GAPII?
O Plano de Ação de Gênero (GAP II) da União
Europeia coloca a igualdade de gênero e o empoderamento de meninas e mulheres no cerne de
suas ações externas em 2016-2020. A igualdade
de gênero é uma prioridade global. O GAP II visa
garantir a integridade física e psicológica das
mulheres e meninas, promovendo os direitos
econômicos e sociais e o seu empoderamento,
fortalecendo a sua voz e participação e desencadeando uma mudança cultural e institucional.
Como funciona o GAP II no Brasil?
O GAP II no Brasil se concentra em dois grupos
vulneráveis: meninas e mulheres, e a comunidade
LGBTI. As pessoas pertencentes a essas minorias
enfrentam constantemente preconceitos relacio-

nados ao gênero e são particularmente expostas
à violência e à marginalização.
GAP II no Brasil: prioridades 2016-2020
Garantir a integridade física e psicológica das
meninas e mulheres
»» Contribuir para a eliminação de todas as formas de violência contra meninas e mulheres
e de violência de gênero
»» Promover direitos sexuais e reprodutivos,
com foco na luta contra as doenças sexualmente transmissíveis
Promoção dos direitos econômicos e sociais e
empoderamento de meninas e mulheres
»» Promover o acesso ao trabalho digno e à qualificação profissional
Fortalecimento da participação das meninas e das
mulheres
»» Promoção da participação na governança política, inclusive no âmbito das mudanças climáticas e meio ambiente
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Delegação da União Europeia no Brasil
iluminada de laranja para a comemoração do Dia Internacional da luta contra
a violência de gênero (25/10)
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MULHER CATADORA
É MULHER QUE LUTA!
Links úteis:
https://www.fld.com.br/page/
mulher-catadora-/

No Brasil, existem entre 400 e 600 mil catadoras/es de materiais recicláveis, dos quais apenas
cerca de 10% participam de organizações coletivas, como associações e cooperativas, estimadas em 1.100 unidades. Na região Sul, existem em
torno de 60.000 catadoras/es. Em 1999, foi criado
o Movimento Nacional de Catadores de Materiais
Recicláveis (MNCR) que passou a incidir em políticas públicas, resultando no reconhecimento da
categoria profissional.
A Fundação Luterana de Diaconia vem atuando
junto a esse público com o apoio e acompanhamento a projetos de grupos em processo de organização, cooperativas e associações e às ações de
incidência protagonizadas pelo MNCR.
O projeto apoiado pela UE visa fomentar a inclusão socioeconômica de catadoras e catadores de
materiais recicláveis em situação de pobreza em
redes de Empreendimentos Econômicos Solidários –EES-, avançando na autogestão da cadeia
produtiva de reciclagem, visando incidência e
efetivação de políticas públicas.
Como resultados do projeto, foram criados e
assessorados oito grupos de mulheres com a

participação de 120 catadoras, três cooperativas
foram reformadas e equipamentos foram fornecidos, 11 organizações e prefeituras renovaram
ou realizaram novos contratos de coleta seletiva;
46 oficinas de planejamento estratégico foram
realizadas e 15 planos de gestão foram implementados nas 24 organizações que participam
do projeto; 99 catadoras participaram em 25
espaços de incidência política; e foram realizadas cinco exposições pela superação da violência
doméstica.

lhou em período de safra, em plantações de fumo
– a região é um grande polo produtor de tabaco – e também como doméstica. No entanto, a
função da qual mais se orgulha é a de catadora,
que exerce há 13 anos.
“O trabalho na safra durava de dois a três meses.
Depois disso, eu ficava sem sustento”, conta. “Com
três filhas e um filho, dependia em tudo da minha
sogra. Às vezes, fazia faxina em troca de comida”.

Depoimento de Vera Lúcia Flores da Rosa - coordenadora geral da Cooperativa de Catadores e Recicladores (Coomcat), na cidade de Santa Cruz do Sul,
no RS.

Nesse período, surgiu uma vaga na associação
– que depois virou a cooperativa – de catadoras
e catadores. “Uma sobrinha minha desistiu da
vaga e me indicou. Fui para experimentar e gostei.
As pessoas também gostaram”. No entanto, precisou voltar às faxinas, estava difícil sustentar-se
somente com a catação.

Junto com outras quatro cooperativas, a Coomcat forma a Rede Catapampa, criada em 2012,
que está inserida no projeto Mulher Catadora é
Mulher que Luta.

“Ainda tinha vergonha de trabalhar como catadora.
Uma vez, contei para a senhora com quem trabalhava, e ela me deu parabéns! Disse que eu estava fazendo uma tarefa muito importante. Me deu orgulho”.

Com um sorriso tímido, Vera conta sobre sua
trajetória e como chegou à atividade de coleta e
separação de materiais recicláveis. Antes, traba-

Depois de alguns meses, integrantes da associação chamaram Vera, para voltar. Desde então,
ela nunca mais parou.

“Elogiaram o trabalho e me orgulhei”

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
E INCLUSIVO, E COMÉRCIO
JUSTO E LIVRE
O crescimento econômico de forma ampla é essencial para
o desenvolvimento sustentável em longo prazo e socialmente inclusivo. Cria as oportunidades de renda necessárias para
elevar o padrão de vida e tirar as pessoas da pobreza. As ações
da União Europeia destinadas a incentivar o crescimento econômico no Brasil concentram-se no apoio:
»» ao comércio livre e justo;
»» ao desenvolvimento do setor privado;
»» e à Cooperação urbana internacional.
Ao adotar uma abordagem baseada no desenvolvimento do
comércio e do setor privado em apoio ao crescimento econômico, a UE procura aproveitar o enorme potencial do setor privado
para criar empregos, com o objetivo global de erradicar a pobreza através de um desenvolvimento sustentável e socialmente
inclusivo. As ações da UE que incentivam o crescimento econômico complementam eficazmente as ações dos Estados-Membros da UE e dos parceiros de desenvolvimento.
Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

Links úteis:
http://
ec.europa.
eu/trade/
policy/
countriesand-regions/
countries/
brazil/
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COMÉRCIO JUSTO E LIVRE
O Brasil e a UE são parceiros comerciais importantes.
»» A UE é o principal parceiro comercial do
Brasil sendo responsável por 19,6 % do seu
comércio total, e Brasil é o décimo primeiro
maior parceiro comercial da UE sendo responsável por 1,7 % do comércio total da UE
(2016).

18

»» As importações da UE provenientes do Brasil
são sobretudo de produtos primários, em especial gêneros alimentícios, bebidas e tabaco
(18,2% das importações da UE provenientes
do Brasil), seguido pelos produtos vegetais
(17,9%) e minerais (16,3%).
»» O Brasil é o maior exportador de produtos
agrícolas para a UE.

Restrições às importações no Brasil
Apesar desses dados positivos sobre a importância do comércio entre o Brasil e a União Europeia,
o mercado brasileiro é ainda protegido por meio
de uma tarifa média de importação de 13,5%. Isso
faz pensar que ainda há potencialidade para um
incremento significativo no comércio bilateral.
Além disso, segundo o mais recente relatório
da Comissão Europeia, o Brasil também usa
um número relativamente elevado de medidas
comerciais potencialmente restritivas. Para aprimorar ainda mais suas relações com o Brasil, a
UE tem procurado incentivar o Brasil a reduzir
as barreiras comerciais e manter um ambiente
regulatório mais estável e aberto para os investidores e comerciantes europeus.

»» As exportações da UE para o Brasil são essencialmente de máquinas e equipamentos
(25,7%) produtos químicos (24,4%) e equipamentos de transporte (18,1%).
»» A UE é o maior investidor estrangeiro no Brasil, com investimentos em diferentes setores
da economia brasileira. Em 2015, o Brasil representou 48,5% dos investimentos da UE na
América Latina e 81% no Mercosul.
Confira o relatório da Comissão:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/june/tradoc_154665.pdf
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AÇÕES DE COMÉRCIO
DA UE NO BRASIL
Conferência e Workshop Internacional sobre
Conduta Empresarial Responsável (CER)
Esta é uma iniciativa que a União Europeia desenvolve no Brasil desde 2015, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
e a EUROCAMARAS. O objetivo geral da iniciativa
é aprimorar a cooperação entre a União Europeia
e o setor empresarial no Brasil, visando fomentar
o engajamento e o diálogo ativo entre as empresas
brasileiras e europeias sobre a implementação de
padrões internacionais e melhores práticas em CER.
As primeiras duas edições da Conferência realizadas em 2015 e 2016, focaram na gestão e proteção
ambiental, na competitividade sustentável, nas
ações ligadas às empresas e aos direitos humanos
e nas ações relacionadas com cadeias de suprimentos. A Edição de 2018 teve como enfoque o comportamento social responsável de empresas nas cadeias
de valor.

Programa de Visitas Econômicas e Comerciais
O Programa de Visitas Econômicas e Comerciais da
União Europeia e seus Estados Membros a diversos
Estados brasileiros, desenvolvido em parceira com
a Confederação Nacional da Indústria (CNI), tem
como objetivo incrementar o conhecimento mútuo
das respectivas situações econômicas, perspectivas,
programas e estratégias de desenvolvimento econômico e da política comercial da UE.
Desde 2015, a União Europeia e seus Estados
Membros têm conseguido gerar um diálogo econômico e comercial com as autoridades e o setor industrial de quatro Estados no Brasil: Paraná, Minas
Gerais, Bahia e Santa Catarina. Esse programa é um
pilar fundamental nos esforços da União Europeia
para descentralizar o relacionamento econômico e
comercial nas distintas regiões do Brasil.

Cooperação União Europeia - Brasil 2020
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DESENVOLVIMENTO
DO SETOR PRIVADO
Como motor do crescimento inclusivo e da criação de emprego, responsável por 84% do PIB e
90% dos empregos nos países em desenvolvimento, o setor privado está idealmente colocado para
melhorar a vida dos pobres e cumprir a promessa de desenvolvimento econômico sustentável e
socialmente inclusivo .

20

Ao longo da última década, o apoio da Comissão Europeia ao setor do desenvolvimento privado atingiu a média de € 350 milhões por ano e
atualmente destina para o orçamento no período
2014-2020 cerca de € 2 bilhões para o desenvolvimento do setor privado.
Somado à ajuda ao desenvolvimento proveniente
dos Estados-Membros, esse apoio torna a UE um
dos principais atores no apoio ao desenvolvimento do setor privado local nos países parceiros.
A Comissão Europeia coloca especial atenção aos
esforços dos governos em relação à assistência às
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Nesse contexto, a União Europeia reservou € 215
milhões no período de 2014 a 2020 para apoiar
ações voltadas para o desenvolvimento inclusivo e sustentável, com o objetivo, entre outros, de
melhorar o quadro político de negócios, comércio e investimentos; e promover a diversificação
econômica, o uso sustentável de recursos naturais e a integração das economias nacionais aos
mercados regionais e internacionais com foco
nas PMEs.
O principal programa de cooperação regional
neste âmbito é o AL-INVEST 5.0, que já beneficiou dezenas de milhares de pequenas e médias
empresas nos últimos anos, gerando negócios da
ordem de centenas de milhões de euros. Além da
cooperação econômica realizada no plano regional, a União Europeia apoia dentro das linhas
temáticas inúmeras iniciativas realizadas por
organizações da sociedade civil, cujos objetivos
são o empoderamento econômico de população
de áreas rurais, acesso a mercados e a promoção
de tecnologias sustentáveis, entre outros.

Links úteis:
http://www.alinvest5.org
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DESENVOLVIMENTO
DO SETOR PRIVADO
DA UE NO BRASIL
AL-INVEST 5.0 – Rota Global
O Projeto “Rota Global” é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a União Industrial Argentina (UIA) e o
Parque Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-PCTEX), na Espanha, e tem o apoio do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), no Brasil.
Por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), coordenada pela
Confederação Nacional de Indústrias (CNI), o
programa oferece consultoria para a internacionalização de MPMEs, com diagnóstico, desenho
de estratégia de exportação e acompanhamento
da execução do plano. Por ser fruto de uma parceria internacional, o Rota atenderá indústrias no
Brasil (75%), na Argentina (20%) e na Espanha
(5%).

Cooperação União Europeia - Brasil 2020
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LOW CARBON BUSINESS
ACTION – FOMENTO DE
TECNOLOGIAS DE BAIXO
CARBONO EM PMES
Links úteis:
http://www.lowcarbonbrazil.com
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Apesar do alto potencial de negócios para empresas europeias com tecnologias de baixo carbono,
em muitos casos pode haver obstáculos para as
Pequenas e Médias Empresas (PMEs) consolidarem suas posições no mercado brasileiro. Deve-se
notar que existem vários entraves, tais como a
concorrência de outros provedores de tecnologia,
altas taxas de importação, demandas por adaptação, certificação e testes, dificuldades de acesso à
base de clientes finais, por exemplo. Estas particularidades de mercado, legislação e burocracia
no Brasil, podem ser superadas mais facilmente
com o envolvimento de um parceiro local.
PMEs têm um grande potencial para o progresso tecnológico, bem como à proteção ambiental.
Apesar de suas contribuições individuais serem
pequenas, se comparadas às das grandes empresas, o impacto ambiental cumulativo do setor é
considerável.
Nesse sentido, a Low Carbon Business Action
in Brazil (LCBA) é uma iniciativa para aproximar 310 Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
do Brasil e dos 28 Estados-Membros da União
Europeia (UE) a partir de uma série de encontros
de matchmaking empresarial. Esse é um projeto
Cooperação União Europeia - Brasil 2020

financiado pela União Europeia, implementado
em parceria com a Idom Consulting (Espanha) e
pela GIZ (Alemanha).
As rodadas de negócios fomentam o intercâmbio
de experiências inovadoras, apoiando empresas
em sua transição às tecnologias e processos de
baixa emissão de carbono nos seguintes setores
da economia:
»» Agricultura de Baixo Carbono e Atividades
Florestais
»» Produção e consumo de Energias Renováveis
»» Processos Industriais e Eficiência Energética
na Indústria
»» Gestão de Resíduos e Biogás
»» Eficiência Energética em Edificações

Acesso a parcerias e oportunidades
Depoimento de Lívia de Oliveira Martins – Tropicus
Arquitetura – Maceió/AL
“Como estamos situados no Nordeste, temos
uma dificuldade regional de acesso à parcerias. Tivemos a oportunidade de encontrar no
matchmaking do Low Carbon Business, empresas
da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Norte e
Fortaleza. Atualmente estamos desenvolvendo
junto a uma empresa da Bahia chamada End
Piso, um projeto regional junto com o SEBRAE
Alagoas, para expandir a questão da norma e
desempenho, entre outras, na área de construção civil sustentável” A empresa de Lívia atua na
produção de edifícios e comunidades adequados
as suas realidades climáticas, sociais e econômicas, trabalhando com eficiência energética e
energias renováveis.

A Ação contribuirá com a redução das emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil por
meio da promoção de Acordos de Cooperação e
Parcerias, buscando gerar maior competitividade
e sustentabilidade ambiental das empresas participantes. A União Europeia patrocina essa ação
por meio de seu Instrumento de Parcerias, que
promove os interesses mútuos da UE em países
parceiros como o Brasil.
Cooperação União Europeia - Brasil 2020
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DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL
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Em 2014, 54% da população mundial de 7,2 bilhões
de pessoas viviam em áreas urbanas. Esta percentagem deverá atingir pelo menos 66% até 2050 (de
uma população total global de cerca de 9,5 bilhões),
representando um aumento de 2,5 bilhões de moradores urbanos nos próximos 35 anos, 90% deles
provavelmente se concentrarão na África e na Ásia .

Os Estados Membros da UE e o Brasil, em concordância com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) das Nações Unidas e com o
Acordo de Paris sobre mudanças climáticas,
participaram em 2016 da conferência Habitat III,
em Quito, no Equador, para a criação da Nova
Agenda Urbana.

Esses desafios globais sem precedentes pedem
novas ações coordenadas globais para transformá-las em oportunidades de desenvolvimento
sustentável. Existe uma necessidade urgente de
mudar nossa maneira de projetar políticas para
enfrentar esta grande população global e os efeitos
da mudança urbana.

Isto significa que se comprometeram com os
demais países integrantes da ONU a trabalhar
em prol da inclusão social e erradicação da
pobreza, da prosperidade urbana e da criação de
oportunidades para todos e do desenvolvimento
urbano resiliente e sustentável.
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DESENVOLVENDO
CIDADES NO BRASIL,
NA AMÉRICA LATINA
E NO MUNDO
Programa Europeu de Cooperação
Urbana Internacional (IUC)
Links úteis:
http://www.iuc.eu/lac-pt

O Programa Europeu de Cooperação Urbana
Internacional (IUC) visa apoiar as cidades e as
regiões da América Latina e da União Europeia
que se comprometem em implementar a agenda
Nova Agenda Urbana.
Através da cooperação e parcerias cidade-cidade e região-região, o IUC acompanha os esforços municipais e regionais para criar soluções
inovadoras e novas oportunidades econômicas e
sustentáveis para os âmbitos urbanos ou semiurbanos. Os municípios que participam do Programa se comprometeram a avançar na definição e
realização de planos de desenvtolvimento urbano
sustentável, que respondem às inquietudes dos
seus cidadãos.

Assim, as parcerias entre cidades europeias e latino-americanas permitem trocar boas praticas e
consolidam os conhecimentos, para melhorar as
capacidades locais de planejamento urbano, de
gestão e de financiamento que permitem a transformação das cidades em entornos mais sustentáveis e inclusivos.
Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia
Links úteis:
http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/

A União Europeia coordena outra iniciativa para
apoiar a atuação dos municípios no campo das
mudanças climáticas: O Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e a Energia na América Latina, que
também é apoiado pelas associações latino-americanas de municípios, o ICLEI, C40, CLGU, e as
Nações Unidas.
O Pacto Global de Prefeitos é a maior iniciativa
municipal do mundo e já conta com 7,150 cidades de 119 países, que representam cerca de 600
milhões de habitantes em seis continentes. Todas
essas cidades compartilham o objetivo comum de
atuar nos seus territórios e enfrentar as mudanças
climáticas de forma a contribuir para manter o
aquecimento global do planeta abaixo dos 1,5 -2º C,
reduzindo as emissões de C02 em seus territórios.

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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Pantanal brasileiro,
foto cedida pela
WWF Brasil

MEIO AMBIENTE,
CLIMA E ENERGIA
Poluição, erosão da biodiversidade, alterações climáticas e desertificação são importantes ameaças ao mundo, afetando particularmente as populações mais pobres. A degradação do meio ambiente
prejudica a produção de alimentos de um país, a saúde pública e
a resiliência a desastres naturais, e ameaça o desenvolvimento
econômico, a segurança e até o estado de direito. Ecossistemas
saudáveis e bem gerenciados, por outro lado, fornecem as condições para o crescimento e o emprego, e contribuem para uma
melhor qualidade de vida.
A cooperação entre a UE e o Brasil na área do ambiente é bastante antiga, consolidada e histórica, e acontece há mais de 20 anos.
Alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
as prioridades para o Brasil nessa área são bastante convergentes
às da UE. Elas são ancoradas na gestão sustentável dos recursos
naturais e dos ecossistemas; mitigação das alterações climáticas e
gestão de riscos de desastre; o uso de energias renováveis e redução das emissões de gases de efeito estufa; e transversalmente, a
redução de problemas de coesão social causados por alterações
climáticas e em ecossistemas.

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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FORTALECIMENTO
DAS CADEIAS DE VALOR
DA SOCIOBIODIVERSIDADE
NOS TERRITÓRIOS DA
DIVERSIDADE
Links úteis:
https://www.socioambiental.org
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Os direitos econômicos, socioculturais, civis, políticos e o direito ao desenvolvimento são reconhecidos como universais, indivisíveis e mutuamente
fortalecidos de todos os seres humanos. Neste sentido, os desafios enfrentados pelos povos tradicionais
- indígenas, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas estão cada vez mais identificados e abordados pelos
mecanismos internacionais de direitos humanos e
as agências de desenvolvimento.
Em países como o Brasil, resta ainda um imenso
desafio para que, assegurados esses direitos, os
mesmos resultem em bem-estar e equidade de
gênero, em ganhos econômicos, sociais e organizacionais, em conservação e valorização da biodiversidade das florestas tropicais e dos conhecimentos
e práticas dos povos que nelas habitam.
A iniciativa do Instituto Sócio Ambiental (ISA) tem
como objetivo geral reforçar a organização e capacidade produtiva e o acesso a mercados justos e de
alto valor agregado para produtos florestais e agroflorestais de comunidades indígenas, extrativistas e
quilombolas das bacias do Rio Negro, Xingu e Vale
do Ribeira.
Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

O projeto, com a contribuição de cerca de € 7
milhões de euros da UE, visa estruturar as cadeias
de produtos da sociobiodiversidade a serem comercializados, com marcas próprias ou em parcerias
que reconheçam o valor social, cultural, econômico
e ambiental dos mesmos.
As comunidades beneficiadas pelos projetos vivem
em uma economia de subsistência, tirando da agricultura, pesca, caça e extrativismo o suprimento
de suas necessidades básicas. Elas representam
uma expressiva parcela das populações tradicionais e da governança florestal brasileira: cerca de 74
mil pessoas representantes de 41 povos indígenas,
extrativistas e quilombolas que ocupam aproximadamente 25 milhões de hectares de áreas protegidas.
O valor dos serviços socioambientais que essas
comunidades e territórios promovem para a sociedade é ainda invisível e subdimensionado, apesar
das evidências lógicas de sua grandiosidade.
“Conseguimos divulgar a cultura Baniwa, a
cultura do Rio Negro fortalecendo-a como
patrimônio cultural imaterial”
Depoimento sobre pimenta baniwa de André Fernando
Baniwa
Em 2013 inauguramos a primeira casa da Pimenta
Jiquitaia Baniwa na comunidade de Tunui Cachoeira. No ano de 2018 teremos 6 casas da Pimenta Jiquitaia Baniwa funcionando como Rede de Casa da
Pimenta Baniwa. Isso só é possível porque estamos
organizados junto com as comunidades, desenvolvendo pesquisas junto aos jovens das comunidades

e das escolas indígenas Baniwa e Koripako.
Institucionalmente, a inciativa é organizada pelo
povo Baniwa através da Associação Indígena da
Bacia do Içana (OIBI) em parceria com o ISA, Instituto ATÁ, Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro (FOIRN), Coordenadoria de Associações
Baniwa e Koripako, além de associações locais.
A iniciativa revaloriza os conhecimentos milenares das mulheres indígenas Baniwa que possuem
prática de manejo do sistema agrícola tradicional
do povo Baniwa pertencente à família linguística
Aruak. O povo Baniwa é constituído por mais de
90 comunidades e sítios, num total de aproximadamente 7 mil pessoas, organizadas em 11 associações locais.
Através da Pimenta Baniwa, conseguimos colocar
a nossa culinária indígena também como culinária
rara brasileira, produzida nas casas de Pimenta e
comercializada em diversas partes do Brasil e do
mundo.
Desse modo, conseguimos divulgar a cultura do Rio
Negro, fortalecendo-a como patrimônio cultural
imaterial. Isso nos inspirou a criar um Conselho
Baniwa e Koripako Kaaly que tem a finalidade de
proteger e promover uso sustentável da biodiversidade.
A nossa inciativa e outros produtos como Wará e
Tucupi preto estão recebendo apoio do ISA e FOIRN
no âmbito do projeto apoiado pela União Europeia.
Este apoio é fundamental para ampliar e consolidar nossas experiências em negócios sustentáveis
ou socioambientais.
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GESTÃO SUSTENTÁVEL
DOS RECURSOS NATURAIS
E DOS ECOSSISTEMAS
Ecossistemas apresentam processos ecológicos integrados e
compartilhados; eles são bens públicos internacionais que, quando em risco ou mal gestionados, podem gerar problemas de segurança alimentar, abastecimento de água e resiliência climática. Por
meio da linha temática “Bens Públicos e Desafios Internacionais”,
a União Europeia apoia diversos projetos no Brasil que levam em
conta a gestão sustentável dos recursos naturais e a preservação
de importantes ecossistemas.
30

Rede de Sementes do Xingú –
apoiada pelo Instituto Socioambiental
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Um modelo regional de desenvolvimento
sustentável, participativo, inclusivo e
climaticamente inteligente no Pantanal

Combatendo o desflorestamento com o Apoio
à Politica de Regularização Fundiária na
Amazônia Legal – Programa Terra Legal

Links úteis:
https://www.wwf.org.br

Links úteis:
http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/programaterra-legal

O objetivo projeto da WWF Brasil, com o investimento de € 3,2 milhões por parte da UE até
2020, é preservar a biodiversidade e a cultura
do Pantanal, a maior área úmida continental
do Planeta, compartilhada por Brasil, Bolívia e
Paraguai. Sua principal atividade é a construção de um modelo regional de desenvolvimento
sustentável participativo, inclusivo, e climaticamente inteligente, apoiando mecanismos de
gestão e sustentabilidade financeira de áreas
protegidas, expansão e consolidação de boas
práticas agropecuárias e fortalecimento de
governança.

O Programa Terra Legal Amazônia, envolvendo os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso
e Amapá, atua na regularização e destinação
de áreas e imóveis localizados em terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal.
Com o apoio do Incra, dos Estados e Municípios
da região e da sociedade civil organizada, estão
sendo georreferenciadas as propriedades rurais,
identificando os posseiros, garantindo estabilidade jurídica, permitindo o controle do desmatamento e o planejamento de políticas públicas.
A contribuição da EU é de € 4 milhões até 2020.

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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MITIGAÇÃO DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E
REDUÇÃO DE PROBLEMAS
SOCIOAMBIENTAIS

Links úteis:
http://www.euroclima.org/en/

A União Europeia aposta em melhorar a compreensão dos fenômenos relacionados às mudanças
climáticas e ao meio ambiente e uma resposta
mais forte em relação aos desafios socioeconômicos e ambientais do desenvolvimento. Para isso,
apoia o intercâmbio de informações e conhecimentos especializados para promover o aprendizado mútuo e o desenvolvimento de redes de
especialistas. Além disso, apoia o desenvolvimento no terreno de iniciativas pilotos que têm vocação para serem replicadas em diferentes regiões
do Brasil e da região latinoamericana.

O programa tem a finalidade de até 2020 contribuir para a redução da pobreza da população
na América Latina reduzindo os problemas
ambientais e a vulnerabilidade social causada
pela mudança climática. Tem ainda como objetivo facilitar a integração de estratégias e medidas
de mitigação das alterações climáticas e adaptação. O orçamento total é de € 300 milhões. Prevê
cinco sectores-chave: redução e gestão do risco
de desastres; florestas, biodiversidade e ecossistemas; eficiência dos recursos urbanos; energia
renovável/eficiência energética; e produção resiliente de alimentos..

Combatendo
problemas ambientais
e de vulnerabilidade
social com EUROCLIMA +

Estratégias de baixo carbono para o
desenvolvimento urbano com o URBAN LEDS
Links úteis:
http://urbanleds.iclei.org/

Implementado pela UN-Habitat e pelo ICLEI, esse
programa tem como objetivo melhorar a transição
para o desenvolvimento urbano de baixa emissão
de carbono em países emergentes, oferecendo aos
governos do Brasil, Índia, Indonésia e Sul África
um quadro metodológico abrangente para integrar
estratégias de baixo carbono em todos os setores de
planejamento urbano e desenvolvimento. O Orçamento total é de € 8 milhões para 2018-2020.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
E REDUÇÃO DAS EMISSÕES
DE GASES DE EFEITO ESTUFA
A União Europeia reconhece a energia como um
importante desafio de desenvolvimento. A UE
assumiu um compromisso para apoiar os países
em desenvolvimento neste campo e tem contribuído para uma série de iniciativas ao longo da
última década. O acesso à energia é uma condição prévia necessária para atingir os objetivos
de desenvolvimento que se estendem para muito
além do setor de energia, como a erradicação da
pobreza, o acesso à água potável, o crescimento econômico, a melhoria da saúde pública e a
educação, o empoderamento das mulheres e o
aumento da produção de alimentos.

HPC4Energy
Links úteis:
https://hpc4e.eu/

O projeto HPC4Energy faz uso da capacidade de
cálculo dos super-computadores para maximizar a eficiência energética. Por exemplo, permite
otimizar a localização das torres no domínio da
energia eólica e dos poços no caso das explorações de hidrocarbonetos no Pré-sal. Há uma parti- 33
cipação relevante de universidades e empresas
brasileiras conjuntamente com parceiras europeias nessa iniciativa.
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Projeto Juventude Comunica Direitos,
realizado pelo Centro de Estudos
do Trabalho e de Assessoria ao
Trabalhador – CETRA entre 2015-2017
nas comunidades rurais dos Vales do
Curu e Aracatiaçu (CE)

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

DIREITOS HUMANOS,
SEGURANÇA, DEMOCRACIA
E ESTADO DE DIREITO
A União Europeia desenvolve ações em prol da promoção e proteção
dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito em todo
o mundo. A promoção e a proteção destes valores fazem parte das
diretrizes da ação da União Europeia nas suas relações com países
terceiros. A paz, o desenvolvimento e a prosperidade internacionais
sustentáveis não podem existir sem o respeito aos direitos humanos
e à governança democrática, que também são fundamentais para a
resolução de conflitos e até na luta contra o terrorismo.
A favor disso, o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (EIDHR), foi criado para apoiar grupos e associações da
sociedade civil ou cidadãos que atuam nessa linha. Este instrumento
dispõe de um orçamento mundial de € 1,3 bilhão para 2014-2020.
Outros instrumentos priorizam a proteção dos direitos humanos,
a segurança cidadã e a paz por meio de programas regionais. Esses
programas visam a aprendizagem mútua, a capacitação de técnicos
especializados e trocas de experiências e consolidação de políticas
públicas de justiça e segurança.
Os Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil também contribuem
para a difusão e consolidação de políticas públicas importantes. Uma
delas é o Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos
Humanos, que busca proporcionar proteção e assistência a grupos ou
indivíduos que estejam em situação de risco e/ou vulnerabilidade em
função de suas atividades em prol dos direitos humanos.
Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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DEMOCRACIA E
DIREITOS HUMANOS
A União Europeia promove e defende ativamente a universalidade
e a indivisibilidade de todos os direitos humanos nas suas fronteiras e fora delas. Ao longo dos anos, a UE adotou importantes
documentos de referência sobre a promoção e proteção dos direitos humanos (ou seja, as Diretrizes da UE sobre Direitos Humanos), ações efetivas aprimoradas em níveis bilateral e multilateral,
desenvolvendo uma série de ferramentas diplomáticas e de cooperação; melhoria da integração dos direitos humanos em todas as
suas atividades externas - inclusive na cooperação para o desenvolvimento.
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Os projetos no Brasil envolvem as mais diversas temáticas, com
principal enfoque em diversidade e não-discriminação; igualdade
de gênero; proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes; direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais;
populações carcerárias; migrações e refúgio.

Projeto “Ação Tremembé - Defesa dos
Direitos Humanos do Povo Indígena
Tremembé da Barra do Mundaú” no
município de Itapipoca – CE, realizado
pelo Centro de Estudos do Trabalho e
de Assessoria ao Trabalhador - CETRA
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Humanização da pena
Links úteis:
http://www.avsibrasil.org.br/projetos/

As Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados (APACs) são Organizações da
Sociedade Civil que gerem Centros de Reclusão sem a presença de armas e polícia, tendo
como objetivo a humanização da pena. Oferecem condições favoráveis e dignas para que
a pena seja cumprida, abrangendo o aspecto
punitivo e o aspecto de ressocialização da Lei
de Execução Penal Brasileira.
Levando em consideração essa iniciativa,
a proposta da Fundação AVSI há mais de 10
anos, e com o apoio da União Europeia, tem
sido de replicar e reforçar o modelo referência
de parceria intersetorial da Política Pública de
Minas Gerais no Brasil e na América Latina.

Garantindo a defesa de direitos
e a cidadania dos povos indígenas
do Médio Rio Solimões e Afluentes
O projeto da Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e pela Cáritas de Tefé, visa contribuir
para o fortalecimento das capacidades de lideranças e organizações indígenas na região do Médio
Rio Solimões e Afluentes para a defesa e proteção
efetiva dos direitos civis e políticos e garantias
constitucionais, reafirmando o caráter pluriétnico do Estado Brasileiro.
Propõe-se a participação do público alvo nos
processos de consulta e de tomada de decisões, a
influência em políticas públicas, e garantia da exigibilidade e proteção de seus direitos humanos, civis
e políticos. Dentre as atividades a serem realizadas
se destacam a produção de materiais; oficinas de
formação; encontros regionais de lideranças indígenas; participação em audiências públicas, etc.

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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PROJETO DE DIREITOS
HUMANOS CRIA
METODOLOGIA DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA PARA
COMBATER A VIOLÊNCIA
EM ESCOLAS NO CEARÁ
Links úteis:
http://tdhbrasil.org/nossas-acoes/
justica-juvenil-restaurativa

38

A Organização da Sociedade Civil (OSC) - Terre
des Hommes - tem sido responsável pelo projeto
que visa implementar em Fortaleza a metodologia de Justiça Juvenil Restaurativa em escolas.
Isso para que crianças e adolescentes vulneráveis à violência, potenciais vitimas ou agressores, tenham seus direitos garantidos conforme o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O projeto permitiu criar uma metodologia específica para combater a violência nas escolas,
que será replicada em 17 outros municípios no
Ceará. A União Europeia contribuiu um total de
€ 150.000 .
Dessa forma, o projeto possibilitou a existência
de espaços protetivos e de resolução de conflitos
de forma permanente. As escolas participantes
do Projeto apresentaram redução dos registros
de conflitos, a exemplo da Escola Matias Beck,
que teve 65% desta redução.
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Além disso, em um trabalho de sinergia o sistema
de justiça juvenil e da Assistência Social, elaborou-se e tornou-se política pública o Manual de
Atendimento socioeducativo para adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto.
»» 3.700 alunos das escolas participantes do Projeto dispõem de salas de mediação e alunos e
professores são capacitados em mediação de
conflitos ;
»» Cerca de 1.300 adolescentes anualmente sentenciados pelo Poder Judiciário para cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto em Fortaleza são atendidos por equipe
técnicas da Assistência Social com procedimentos e fluxos que permitem uma qualificação do atendimento.
“Eu achava que ia ficar com raiva
pelo resto da minha vida…”
Depoimento de aluno e professora da Escola Osíres
Pontes, no Ceará
Encontrar o espaço de diálogo para a resolução de
conflitos de maneira construtiva e restauradora
faz uma grande diferença nas relações da comunidade escolar. O círculo restaurativo proporcionou para o aluno Felipe Oliveira e a professora
Lília da Silva, um novo olhar acerca das relações
interpessoais e da boa convivência entre as pessoas. “Eu pensava que era só simplesmente ficar

com raiva e não encarar o problema de frente
para resolver. A partir da conversa no círculo
restaurativo, eu pude perceber que poderia ser
diferente. Agora eu sei que o diálogo é a melhor
forma para se resolver algum conflito”, afirmou
o estudante. Ele relata que quando estava no
círculo, parou para ouvir a versão da professora
e depois contou a sua versão, e a partir de então
estabeleceu-se uma conversa. “Eu ouvi palavras
da facilitadora (do circulo restaurativo) que naquele
momento aliviou o que eu estava passando, e que me
fez entender que o problema poderia ser resolvido
com um simples diálogo”.
Para Lília da Silva, “geralmente, nas situações de
conflitos ninguém se detém a escutar plenamente o
outro. Uma emoção que estava estagnada de forma
bem vingativa, vamos dizer assim, ou uma raiva,
uma mágoa, tem a chance diante da fala do outro
de se transformar em outro sentimento. Você vê que
as coisas não eram bem assim, ou que o problema
não era tão grande. Você descobre que o outro tinha
razão”. A experiência do conflito e depois da
prática restaurativa a fez entender que a vivência pode ser vista como um momento de crescimento pessoal e de aprimoramento da convivência interpessoal para todas as partes envolvidas.
“Viver a prática (restaurativa) para mim foi uma
experiência realmente inovadora. Eu já sou fã dessa
ideia de mediar conflito”, complementou.
A partir do círculo restaurativo, a situação foi
resolvida e serviu como exemplo para outros
semelhantes na Escola Osíres Pontes.
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PAZ E SEGURANÇA CIDADÃ
As taxas de criminalidade na Amércia Latina
estão entre as mais altas do mundo. Instituições
estatais responsáveis por assegurar os principais
bens públicos de segurança, justiça e Estado de
Direito são confrontadas em muitos países pelo
crime organizado (envolvidos na comércio de
drogas e outras formas de tráfico), bem como
altos níveis de criminalidade regular, e por desafios de compartilhamento de fronteiras.

Assegurando
justiça e segurança
na América Latina
com o El PAcCTO
Contribuindo para o fortalecimento do Estado
de Direito e da segurança humana na América Latina, o programa regional El PAcCTO tem
um orçamento total de € 23 milhões e estará
em andamento até 2020. Trata-se de uma ação
orientada pela demanda, que inclui os seguintes
componentes:
a) Cooperação no sistema judiciário, envolvendo questões fronteiriças e recuperação de ativos,
cybercrime e apoio às instituições; b) Cooperação
na área das polícias, aumento das capacidades
operacionais a nível Institucional, a luta contra
grupos criminosos internacionais e a luta contra
o tráfico (drogas, armas, pessoas); c) Cooperação
no sistema penitenciário, colocando questões
como gerenciamento penitenciário, programas
de treinamento, medidas alternativas ao encarceramento tradicional e aumento da inteligência
penitenciária.A corrupção, a lavagem de dinheiro, o cibercrime e as questões de gênero são integrados como questões transversais.
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Fundo fiduciário da UE para a construção da paz pós
conflitos na Colômbia

Monitoramento de políticas
de drogas com o programa COPOLAD
O COPOLAD é um programa de cooperação entre
a Comunidade dos Estados da América Latina e
do Caribe (CELAC) e os países da UE. O programa apoia políticas de luta contra as drogas ilícitas e instrumentos objetivos de monitoramento

e com base em estratégias confiáveis e eficazes.
O programa pretende fortalecer as capacidades
e encorajar as diferentes etapas do processo de
desenvolvimento das políticas de drogas nos
países latino-americanos. Para isso, o programa
busca até 2020 consolidar Observatórios Nacionais de pesquisa, capacitar e trocar práticas
profissionais para reduzir a demanda e a oferta
de drogas, e apoio político a consolidação de uma
plataforma de trocas de experiências, boas práticas e informações.

rios sobre ações de capacitação para funcionários
públicos relevantes; fornece atividades de nível
de capacidade na fronteira entre Bolívia e Brasil;
apoia os esforços das autoridades brasileiras em
Roraima, lidando com o fluxo de refugiados/
migrantes da Venezuela.

GLO.ACT – Combater o tráfico de pessoas
e contrabando de migrantes no mundo
A Ação Global para Prevenir e Combater o
Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes (Glo-ACT) é uma iniciativa conjunta de €
11 milhões e quatro anos (2015-2019) da União
Europeia e do Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime (UNODC), implementado
em parceria com a Organização Internacional
para as Migrações (OIM), o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) e, no Brasil, com
o Ministério da Justiça e da Cidadania.
No Brasil, o Glo-ACT trabalha no desenvolvimento do III Plano Nacional contra o Tráfico de
Seres Humanos, facilitando as reuniões do Comitê Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos
(CONATRAP); organiza treinamentos e semináCooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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Projeto Quando o povo se junta o poder
se espalha, coordenado pela Associação
Casa Pequeno Davi entre 2017-2020
na Paraíba e no Ceará
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BOA GOVERNANÇA,
TRANSPARÊNCIA
E COESÃO SOCIAL
Transparência, equidade ou prestação de contas são alguns dos
princípios de boa governança que a União Europeia apoia com
seus projetos de ajuda ao desenvolvimento em todas as regiões do
mundo. A Governança também é um tema importante relacionado
com a coesão social. Dependendo do nível de interação social no
interior de um grupo social, haverá maior ou menor coesão.
Uma sociedade equitativa e justa terá um grau substancialmente
mais elevado de coesão social, uma vez que os integrantes compartilham mais interesses e necessidades comuns. Com mais coesão
social, maiores serão as possibilidades de se criar efetivamente
crescimento e emprego, enfrentar as mudanças climáticas e reduzir a pobreza e a exclusão social. A coesão social é um aspecto
significativo para alcançar os objetivos das politicas de cooperação
europeias da UE, e encontra-se entre as prioridades dos programas
implementados na região.

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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FORTALECIMENTO
DAS CAPACIDADES
DAS ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL
E AUTORIDADES LOCAIS
A UE está plenamente comprometida a apoiar as
organizações da sociedade civil (OSC) ativas no
desenvolvimento, em sua grande variedade de
formas e expressões. Por articular as preocupações
dos cidadãos, as OSC são ativas na esfera pública,
participando em iniciativas para reforçar o desenvolvimento e a democracia.
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Nas duas últimas décadas, a importância das Autoridades Locais (ALs) e das Associações de Autoridades Locais (ALAs) na abordagem das complexidades do desenvolvimento sustentável e da luta
contra a pobreza tem sido cada vez mais reconhecida, tanto pela UE como pelos países parceiros.

Projeto de promoção de sustentabilidade das OSCs brasileiras do Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)

Nesse sentido, a União Europeia apoia em suas
ações externas o fortalecimento das capacidades
institucionais dessas instituições, por meio da linha
temática Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais. Para dar resposta aos problemas do
país, e alinhá-los às prioridades da UE, são elaborados roteiros de atuação para cada país, a partir
de consultas com a sociedade civil e autoridades
locais.

Fortalecer Municípios Programa de Fortalecimento
da Governança Local e
da Articulação Interfederativa
Links úteis:
http://www.fnp.org.br/projetos

O projeto da Frente Nacional de Prefeitos, uma
associação de autoridades locais municipais,
pretende aprimorar as capacidades de articulação federativa e a governança de pelo menos 60
municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, com foco nos municípios populosos, com
baixa receita pública per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica.
A iniciativa possibilitará contribuir para a modernização da administração tributária, o estabelecimento de parcerias sustentáveis com o setor
privado a cooperação intermunicipal por meio
de consórcios públicos e a transparência e participação social. A contribuição da UE para esse
projeto é de € 500.000.

para a atuação das organizações da sociedade
civil no Brasil.Tem o objetivo de fortalecer a capacidade civil dessas instituições por meio de alterações normativas e regulatórias que ampliem
as condições para a sua sustentabilidade política e econômica. Para isso, o projeto desenvolverá plataformas virtuais, propostas de alteração
de leis, ações de lobby, e demais atividades como
pesquisas, mapeamentos, análises e produção de
documentos. A contribuição total da UE para esse
projeto é de € 860.000.

Promoção da sustentabilidade
econômica das OSCs brasileiras
Links úteis:
https://gife.org.br

O projeto do Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (GIFE) se propõe a construir um
ambiente legal, jurídico e institucional saudável
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COESÃO SOCIAL E PROTEÇÃO
DE GRUPOS VULNERÁVEIS
Os problemas da vulnerabilidade de determinados grupos sociais
e da desigualdade de gênero são questões transversais aos desafios da coesão social, do meio ambiente, da segurança, dos direitos
humanos e do Estado de Direito. Os projetos da linha temática
“Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais”, e outros
programas do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, abordam também essas temáticas a partir de programas como
o EUROSOCIAL+ e projetos como o da organização Micro Rainbow.
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Projeto Mulheres Negras e Populares:
Traçando Caminhos, Construindo
Direitos, realizado pela CESE e SOS
Corpo
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Fortalecimento da capacidade
de geração de renda e
da integração socioeconômica
de agricultores familiares

e suas organizações, valorizando conhecimentos
populares.

A proposta do projeto da Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educacional (FASE
Bahia) é criar alternativas para fortalecer a agricultura familiar, incentivando esforços de agricultores e agricultoras familiares do nordeste do
Brasil. Esse projeto tem criado oportunidades de
acesso a recursos para ampliação e diversificação
da produção de alimentos realmente saudáveis
em 8 municípios situados na Mata Atlântica da
Bahia, fortalecendo a capacidade de geração de
renda dessas famílias. Além de acesso à informação e à práticas adaptadas ao seu contexto social
e ambiental, o projeto desenvolve capacitações
técnicas e trocas de experiências entre famílias

Links úteis:
http://eurosocial.eu/es

EUROsociAL +

A Governança e a Coesão Social estão na base
do programa EUROsociAL de cooperação regional. Este programa tem por objetivo influenciar
novas políticas públicas para que melhorem a
coesão social através da aprendizagem mútua
e do intercâmbio de experiências entre instituições homólogas. A terceira fase do programa,
que se estende até o final de 2020, dá continuidade ao objetivo de promoção de políticas públicas para a promoção da coesão social e igualdade de gênero.
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ALIVIANDO A SITUAÇÃO
DE POBREZA DE PESSOAS
LGBT NO RIO DE JANEIRO
Segundo o Banco Mundial (2017), entre 2003
e 2014 o Brasil viveu uma fase de progresso
econômico e social em que mais de 29 milhões
de pessoas saíram da pobreza e a desigualdade
diminuiu expressivamente. No entanto, desde
2015 o ritmo de redução da pobreza e da desigualdade parece ter estagnado. Além disso, é preocupante a violência e discriminação contra pessoas
LGBT no Brasil, bem como as barreiras de acesso
ao mercado de trabalho.
48

O objetivo do projeto da Micro Rainbow no
Brasil foi ajudar pessoas LGBT a sair da situação
de vulnerabilidade socioeconômica, ampliando
oportunidades de trabalho e renda mediante
acesso a formação profissional gratuita, qualificação e acompanhamento para abertura e
expansão de pequenos negócios.
Entre 2015 e 2017, foram atendidas 164 pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade e 127
delas concluíram cursos de formação nos eixos
de empregabilidade e/ou empreendedorismo.
Ao todo, foram 52 lésbicas (32%), 56 gays (34%),
18 bissexuais (11%), 7 travestis (4%) e 31 pessoas
trans (19%). Das 81 pessoas que realizaram cursos
específicos sobre planos de negócios, 53 abriram
ou expandiram seus pequenos negócios.
Foram ministrados treinamentos sobre incluCooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

são LGBT no mundo do trabalho para representantes de 23 instituições, como a Petrobras e o
Grupo Pão de Açúcar, bem como as Delegações
da União Europeia no Brasil, Argentina Chile,
Uruguai, Venezuela e funcionários de agências
da ONU Brasil. .
“O projeto que mais fez
acontecer na minha vida”
História da confeitera Mell, da Art Gourmet & Cia
Mell, uma mulher transexual, foi uma profissional do sexo por muitos anos que passou por enormes dificuldades em relação à saúde, segurança e
sua própria dignidade humana em função de sua
identidade de gênero. Mell acreditou que deveria se qualificar profissionalmente para superar
essas situações e decidiu investir em seu sonho
de infância de tornar-se uma chef de cozinha. Seu
primeiro passo foi um curso de confeitaria no
Senac.
Com essa formação, Mell criou sua própria receita de pão de mel e passou a vender o produto. Sua
receita já era um sucesso, mas ela queria continuar estudando e ganhar experiência com grandes restaurantes. Após conhecer o projeto, ela foi
encaminhada para um curso profissionalizante
de culinária, em fevereiro de 2016. Mas ainda

lhe faltava segurança e preparo para ampliar
seu empreendimento. Além disso, ela enfrentava a barreira mais perversa de inclusão trans no
Brasil: o acesso ao mercado de trabalho formal.
Diante desse desafio, Mell resolveu apostar na
sua marca, a Art Gourmet & Cia e ingressou em
uma turma do curso de empreendedorismo da
Micro Rainbow Brasil, em maio de 2016. A formação trouxe noções de marketing, precificação,
planejamento, definição de público-alvo e outras
ferramentas indispensáveis para a estruturação
do empreendimento.
Ao final do curso, Mell agarrou outra oportunidade: uma capacitação para trabalhar durante os
Jogos Olímpicos. Com isso, Mell foi selecionada
para compor a equipe do restaurante olímpico
Sapore, sua primeira experiência de trabalho com
carteira assinada e todos os direitos garantidos. E
o mais importante: teve seu nome social respeitado em um ambiente que reconhecia o seu profissionalismo e competência.
Mell não tem dúvidas de que o saldo foi muito
positivo e de que, reconhecidos os apoios, tudo só
foi possível graças à sua própria determinação de
enfrentar o conservadorismo e não se conformar
com os lugares e ocupações tipicamente atribuídos às mulheres trans na sociedade.
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EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, E
TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS
O aprimoramento das mais diversas áreas de desenvolvimento
deve passar também pelos campos da educação, do ensino e da
pesquisa. Deve-se para isso promover o pleno desenvolvimento
das capacidades no campo humano e de inovações tecnológicas
no campo científico, unindo esforços para a solução duradoura de
desafios mútuos para a União Europeia e para o Brasil.
Além dos desafios de meio ambiente, coesão social, segurança,
direitos humanos, comércio internacional, o desenvolvimento das
tecnologias trouxe também uma sociedade que vive em meio a
grandes transformações digitais, que devem ser pautadas a fim de
melhorar condições de educação e trabalho.
Novas tecnologias de automação e digitalização do trabalho afetam
o mercado de trabalho e todos os setores das economias globais.
Estar atento às oportunidades e reduzir os impactos negativos
dessas mudanças para a sociedade requer investimentos maciços
em educação, incluindo formação profissional.
Serão apresentadas a seguir as propostas europeias de cooperação
nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, e finalmente
sobre as soluções do mundo das transformações digitais.
Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020
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COOPERAÇÃO EM EDUCAÇÃO
O Programa Erasmus+ propicia excelentes oportunidades de mobilidade internacional a brasileiros, além do reforço das capacidades em educação
superior. A UE disponibilizou o montante de €14.7
bilhões (aproximadamente 58 bilhões de reais) para
o período de 2014 a 2020, para esse programa em
todo o mundo. O Erasmus + é composto por quatro
modalidades, que incluem a participação tanto de
estudantes quanto IES brasileiras.
Programas de mobilidade acadêmica
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As instituições de educação superior brasileiras
podem estabelecer acordos de cooperação para
realizar intercâmbios acadêmicos com instituições de educação superior (IES) da UE. Estudantes
brasileiros podem candidatar-se a uma bolsa para
cursar uma parte do curso universitário (de 3 a 12
meses) numa IES europeia, nos níveis de graduação, mestrado e doutorado. Nos últimos três anos, o
Erasmus+ já selecionou por volta de 1000 bolsistas
envolvendo o Brasil, 400 europeus e 600 brasileiros.

tem a realização de estudos e pesquisa em duas ou
mais Instituições de educação superior. Cerca de
900 bolsas de estudos foram oferecidas a estudantes latino americanos, 30% a brasileiros.
Jean Monnet
As atividades Jean Monnet visam promover a excelência no ensino e na pesquisa de estudos europeus
no mundo. As atividades devem fomentar o diálogo
entre a academia e os formuladores de políticas
públicas, com o objetivo de reforçar a governança
pública. Ao todo são, 9 projetos realizados por instituições brasileiras.
Reforçando as capacidades
em Educação superior
Os projetos de reforço das capacidades são iniciativas realizadas pelas próprias universidades com
o objetivo de apoiar a modernização da educação
superior, promovendo a troca de experiências e
boas práticas entre instituições e países. Atualmente, as universidades brasileiras participam de
21 projetos.

Mestrados conjuntos Erasmus Mundus
São programas de excelência oferecidos por
consórcios de instituições de ensino superior da
UE e de países parceiros do programa, que permiLinks Úteis:
https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/
node_pt
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Rede Europeia-Latino Americana sobre
Pesquisa, Desenvolvimento e Análise de
Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos
Diante do desafio de gestão dos resíduos oriundos do descarte de material elétrico e eletrônico,
o projeto pretende fortalecer as universidades
participantes nos campos da gestão de resíduos
sólidos elétrico e eletrónicos, do empreendedorismo associado a esta questão e da criação de
novos negócios. Trata-se de uma iniciativa que
busca soluções inovadoras para a gestão dos resíduos. Além das universidades participantes (no
Brasil, a UFRJ e a UNESP) o projeto associa os
Catadores do Aterro Metropolitano de Gramacho
e a Cooperativa de Amigos do Meio Ambiente.
O projeto é coordenado pela Universidade für
Bodenkultur Wien, Austria, e tem parcerias
com instituições da Alemanha e Reino Unido.
Na América Latina, participam o Brasil e a Nicarágua.

vas e cultura de paz, além de assuntos voltados
para o gênero e combate à violência contra a
mulher. O objetivo é sensibilizar 20 municípios
dos Sertões Cearenses para a construção de um
novo modo de pensar o ensino, conscientizando
a população dos valores de sua terra e de como
utilizar os potenciais do semiárido dentro e fora
do âmbito escolar. O projeto prevê ainda um
acompanhamento pedagógico com profissionais
que darão apoio especializado na inserção dos
temas em sala de aula. A União Europeia prevê
um orçamento de cerca € 1 milhão para esse
projeto até 2021.

Projeto pretende levar
educação contextualizada e temática
de gênero nas escolas dos municípios
do semiárido cearense
Coordenado pela organização italiana WeWorld
Onlus, o projeto reúne uma rede de organizações
com expertises em educação contextualizada,
pedagogia da alternância, práticas restaurati-
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
A Europa é uma potência científica global
A UE promove a cooperação internacional em pesquisa e inovação
(P&I) por meio do seu programa chamado Horizonte 2020- Durante o
período de 2014-2020, conta com um orçamento de quase 80 bilhões
de euros. O programa é estruturado em três pilares: excelência científica, liderança industrial e resposta aos desafios sociais. Conta com
os 28 países membros da UE e 16 associados sendo uma de suas prioridades a “Abertura para o Mundo”. Em sua última versão, o Brasil foi
o quinto país não-europeu com maior participação.
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A colaboração em Ciência, Tecnologia e Inovação é fundamental para
influenciar e melhorar as relações e a estabilidade internacional,
abrindo canais de comunicação e construindo confiança mútua. O
Acordo Bilateral de Cooperação Científica e Tecnológica (C&T) entre
a UE e Brasil está em vigor desde 2007, com objetivo de incentivar,
desenvolver e facilitar cooperação em áreas de interesse comum no
campo da ciência e inovação.

Links úteis:
Programa Horizon 2020:
https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/
EURAXESS Researchers in Motion:
https://euraxess.ec.europa.eu/
worldwide/brazil
Increasing International Science,
Technology and Innovation
Cooperation between Brazil and the
European Union (INCOBRA):
https://www.incobra.eu/
European Network of Research
and Innovation Centres and
Hubs (ENRICH)- ENRICH Brazil
(CEBRABIC):
http://brazil.enrichcentres.eu/

Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

As principais áreas prioritárias de interesse são:
pesquisa marinha, transporte/aviação, saúde,
urbanização sustentável, energia/biocombustíveis, nanotecnologia e tecnologias de informação
e comunicação (TICs).
Além disso, o programa de pesquisa e treinamento do Euratom (2014-2018) que complementa o
Programa Horizonte 2020, apoia atividades de
pesquisa nuclear (fissão e fusão) com a participação dos 28 países membros da UE e 2 associados. A
cooperação bilateral em energia de fusão é desenvolvida no âmbito do Acordo de Cooperação entre
a Euratom e o Brasil, em vigor desde 2013.
A UE possui parceiras estratégicas com entidades
brasileiras federais e estaduais, como Ministério
de Relações Internacionais (MRE) e o Ministério
de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

(MCTIC) além de agências de fomento: Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) e Conselho Nacional das Fundações de
Amparo à Pesquisa (CONFAP) e suas Fundações
de Amparo à Pesquisa (FAPs).
Projetos financiados pelo Horizonte 2020 também
auxiliam na promoção da colaboração em CT&I
entre brasileiros e europeus, destacando-se o Increasing International Cooperation in ST&I between
Brazil and the European Union (INCOBRA) e Centre
for Europe-Brazil Business & Innovation Cooperation (CEBRABIC) e a EURAXESS, uma iniciativa da
Comissão Europeia que promove oportunidades
de mobilidade e oferece outros serviços de apoio
aos pesquisadores europeus interessados em vir
para o Brasil e aos brasileiros interessados em ir
para a Europa.
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O VIRUS ZIKA E OUTRAS
AMEAÇAS EMERGENTES
DO BRASIL E AMÉRICA
LATINA: FINANCIAMENTO
DE PROJETOS PARA
ATENDER DESAFIOS
URGENTES NA PESQUISA
Participação de doze entidades brasileiras e
Contribuição da UE no valor de 30,5 milhões
de Euros
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Com o surto do vírus Zika nos últimos anos em
mais de quarenta países na América Latina,
sendo o Brasil, o mais afetado, a Comissão Europeia respondeu em 2015, iniciando uma série de
consultas no âmbito da Rede Global de Pesquisa
em Doenças Infecciosas (GloPID-R, em inglês)
formada por grandes financiadores públicos e
privados, a fim de prover uma estratégia de ação
rápida, além de coordenar as sinergias e esforços
de pesquisa e de financiamento.
Neste contexto, a Comissão Europeia disponibilizou um total de € 30,5 milhões em 2016 para
uma chamada à apresentação de propostas que
abordam hiatos na pesquisa sobre o vírus Zika
no âmbito do Programa de Pesquisa e Inovação
Horizonte 2020 da União Europeia.
Ao final, foram selecionados três projetos com
participação de entidades europeias e vinte entidades da América Latina e Caribe, das quais doze
Cooperação União Europeia - Brasil 2018 - 2020

são brasileiras: Associação Técnica-Científica
Estudo Colaborativo Latinoamericano de Malformações Congénitas (ECLAMC); Fundação Bahiana
de Infectologia; Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Pernambuco; Hospital Geral
Dr. César Cals; Instituto Butantan; Laboratório
Nacional de Computação Científica; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia De São Paulo;
Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e Universidade de São Paulo (USP). Esta específica colaboração
científica ilustra a excelente parceria geral entre
o Brasil e a União Europeia.
As abordagens dos três projetos selecionados são
as seguintes:
»» A ZIKAlliance trata três principais objetivos
relacionados com o impacto do vírus Zika: a
infecção durante a gravidez e efeitos a curto e
médio prazo em recém -nascidos; história natural associada à infecção do vírus em seres
humanos e seu meio ambiente; e construir a
capacidade global para a pesquisa de resposta
às futuras ameaças de epidemia na América
Latina e Caribe.
»» A iniciativa ZikaPLAN combina os pontos fortes de 25 parceiros na América Latina, América do Norte, África, Ásia e vários centros na
Europa para abordar as lacunas de pesquisas

urgentes em Zika, identificando soluções de
curto e longo prazos e construir uma capacidade de preparo e resposta sustentável na
América Latina. Estudos clínicos serão conduzidos para refinar ainda mais os espectros
e fatores de risco e complicações neurológicas
associadas. A iniciativa também vai investigar
o papel da transmissão sexual.
»» O projeto ZIKAction propõe a criação de uma
rede de pesquisa multidisciplinar em toda a
América Latina, com foco na saúde materna
e infantil para coordenar e implementar pesquisas urgentes contra o surto do vírus e estabelecer as bases para uma rede de pesquisa
pronta para enfrentar futuras ameaças infecciosas graves nestas populações vulneráveis.
Adicionalmente, foram disponibilizados pela
União Europeia € 15 milhões para outros dois
projetos relacionados ao Zika. O projeto ZIKAVAX,
coordenado pela Iniciativa Europeia de Vacinas,
pretende desenvolver uma vacina segura, eficaz
e acessível contra a infecção pelo vírus Zika. Já
o projeto INFRAVEC2, coordenado pelo Instituto Pasteur e com parceiros da Europa, África
e Pacífico, tem como objetivo integrar as principais instalações e infraestruturas de pesquisa
especializadas em biologia de vetores de insetos,
a fim de desenvolver novas medidas de controle de vetores que ameaçam à saúde humana e às
indústrias de animais.
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TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS
A internet e as tecnologias digitais estão transformando o mundo tal
como o conhecemos. A importância desse desafio é traduzida num
investimento sem precedentes em tecnologias digitais, em aplicações
para serviços nas mais diversas áreas. Além disso, outros desafios
surgem com as transformações digitais, como a proteção de dados
pessoais e a privacidade, a regulação do mercado de serviços de comunicação eletrônica e das novas mídias digitais, a proteção das crianças
e pessoas vulneráveis, a segurança cibernética e o combate às novas
formas de criminalidade digital.

Links úteis:
https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/policies/
investing-network-technologies
https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/policies/
digitising-european-industry

A natureza global da “transformação digital” faz com que a cooperação
internacional seja um elemento essencial desta estratégia, privilegiando os seguintes tópicos:
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»» Conceber um ambiente regulatório que favoreça uma ampla
oferta de serviços e abrir o mundo digital aos cidadãos e aos negócios explorando plenamente o potencial inovador da economia
digital;

Imagem: Freepik
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»» Investir em pesquisa e desenvolvimento nas
novas tecnologias de comunicações, redes e
computação, como 5G, Internet das Coisas e
computação da nuvem;

BELLA

»» Mobilizar a comunidade das empresas e negócios, incluindo as PMEs, em todos os setores da
economia, e especial de setores não tecnológicos para o desafio da digitalização da economia
maximizando as vantagens de “passar ao digital” e beneficiar-se de uma plena integração
nas cadeias de valores globais;

BELLA é um programa para a construção de um
cabo de fibra ótica de alta velocidade entre a Europa e a América do Sul, para o benefício das comunidades de pesquisa e educação de ambas as regiões. Coordenado pela parceria EU-CELAC, consiste
em duas propostas complementares com vigência
até 2020, com custo de € 33 mihões e contribuição
da UE de € 26 milhões. A primeira é responsável
pela conectividade submarina direta entre Europa e América Latina, e a segunda vai reforçar a
espinha dorsal RedCLARA, a rede regional latinoamericana, trazendo a capacidade de 100 Gbps na
América do Sul.

»» Usar o potencial associado à disponibilidade
de dados, sobre os mais variados aspectos do
nosso cotidiano, para criar uma economia de
dados mais dinâmica, capaz de responder à
procura de inovadores serviços inteligentes;
»» Oferecer aos cientistas e pesquisadores na Europa e no resto do mundo uma infraestrutura de
comunicação de alta capacidade, estimulando
a colaboração entre organizações de pesquisa;
A “EU-Brazil ICT Week” é um evento realizado
todos os anos desde 2016, no âmbito dos Diálogos
Setoriais. Ela constitui uma importante demonstração do dinamismo da parceria estratégica entre a
União Europeia, com um enfoque nas áreas supracitadas.
Ao longo dos últimos dez anos,foram financiados
mais de 20 projetos de pesquisa e inovação, mobilizando quase 200 instituições na Europa e no Brasil.
Isso corresponde a um investimento da UE de cerca
de 25 milhões de Euros, complementado por recursos de instituições e organizações brasileiras.

Links úteis:
http://bella-t.redclara.net/index.php/pt/
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ANEXO –
INSTRUMENTOS
DE COOPERAÇÃO
A União Europeia atua por meio de diversos instrumentos, programas
e projetos no Brasil. Em termos técnicos, um instrumento é uma base
jurídica estabelecida pelos órgãos da União Europeia, de um orçamento planejado para determinada área de atuação.
A forma de aplicação desses orçamentos se dá por meio de programas
multilaterais (como é o caso do GLO.Act) ou regionais (como o EUROSociAL) e projetos, que são estabelecidos por linhas temáticas ou prioridades nomeadas pelos instrumentos ou diretamente pelos programas.
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A gestão dos recursos dos Instrumentos de Cooperação pode ser feita
diretamente pelos Diretórios Gerais (DGs) da União Europeia ou pelo
Serviço de Ação Externa (EEAS), em Bruxelas, ou pela Delegação da
União Europeia no Brasil. Para cada instrumento, e até mesmo cada
programa ou projeto, há uma maneira diferente de gerir os recursos,
de acordo com as prioridades e competências de cada órgão.
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) –
América Latina
O principal instrumento de cooperação do Diretório Geral DEVCO
(Cooperação para o desenvolvimento) inclui programas de linhas temáticas e programas regionais/geográficos para a América Latina. As
linhas temáticas são, nomeadamente, “Organizações da Sociedade
Civil e Autoridades Locais”, que ao longo de 2014-2020 já financiou e
continuará a financiar mais de 150 projetos, e a linha “Bens e desafios
públicos globais”, que aborda mudanças climáticas, meio ambiente,
energia, desenvolvimento humano, segurança alimentar e migração,
assegurando a coerência com o objetivo de redução da pobreza.
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Já os programas regionais e geográficos para o Brasil conformam-se
com as cinco linhas de atuação e orçamento para a América Latina
entre 2014-2020: o “Nexo Entre Segurança E Desenvolvimento” (€ 70
milhões); Boa Governança, Accountability e Coesão Social (€ 42 milhões);
Crescimento Inclusivo e Sustentável para o Desenvolvimento Humano
(€ 215 milhões); Sustentabilidade Ambiental e Mudanças Climáticas (€
300 milhões); e Educação Superior (€ 163 milhões). Além disso, a União
Europeia disponibiliza um montante de € 15 milhões para Medidas
de Suporte aos projetos e programas financiados.
CSO - LA
Programas temáticos
Bens e desaﬁos públicos
globais
COPOLAD II
Nexo Segurança e
Desenvolvimento

El PacCTO

Gestão de fronteiras

Boa governança,
accountability e
equidade social

EUROsocial +

AL-INVEST 5.0

DG DEVCO

Instrumento de
Cooperação para o
Desenvolvimento

Programas regionais

Crescimento inclusivo e
sustentável para o
desenvolvimento
humano

LAIF

BELLA

WATERCLIMA LAC
Sustentabilidade
ambiental e mudanças
climáticas

FLEGT y REDD+

EUROCLIMA +

Educação Superior

Erasmus +

Medidas de Suporte

Programas multirregionais
- Migrações
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Glo.ACT
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https://ec.europa.eu/europeaid/how/
finance/dci_
en.htm_en

Instrumento Europeu para a Democracia
e os Direitos Humanos (IEDDH) - Brasil e Mundo
Esse instrumento trabalha com editais voltados à Organizações da
Sociedade Civil e Defensores de Direitos Humanos, podendo ser
globais (Chamadas globais de propostas) e local (Esquema baseado
nos países – chamadas de Delegações). Para Defensores de Direitos Humanos, ainda, há a possibilidade de concessão de recursos
emergenciais. No Brasil, atualmente são 14 projetos por meio dos
esquemas locais e 1 projeto de chamadas globais. O orçamento
mundial total para esse instrumento é de € 1,332.75 milhões para
o período 2014-2020.
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DG DEVCO

Instrumento Europeu
de Democracia e
Direitos Humanos

Esquema baseado nos
países - Chamadas da
Delegação da União
Europeia no Brasil
Chamadas globais de
propostas

Instrumento de Parceria (PI)
O PI apoia a dimensão externa de políticas internas da UE (competitividade, pesquisa e inovação, migrações) e aborda os principais
desafios globais, como segurança energética, mudanças climáticas
e meio ambiente.
Além disso, o PI também aborda aspectos específicos da diplomacia
econômica da UE com o objetivo de melhorar o acesso aos mercados de países terceiros, aumentando o comércio, o investimento e
as oportunidades de negócios para as empresas europeias.
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https://
ec.europa.
eu/europeaid/how/
finance/
eidhr_
en.htm_en

O Instrumento de Parceria tem um orçamento programado de
€ 960,4 milhões para o período 2014-2020, sendo € 328 milhões
destinado às Américas. Em relação ao Brasil, são apoiados 28 projetos por meio desse instrumento, dentre eles o apoio aos Diálogos
Setoriais Brasil-União Europeia.

Desaﬁos globais,
promovendo diálogo
político e estratégias de
parcerias e cooperação

Instrumento de
Parceria (PI)

Serviço Europeu de
Ação Externa - Serviço
Europeu de
Instrumentos de
Política Externa

Dimensão Internacional
da Estratégia 2020 da
União Europeia
Acesso ao mercado,
comércio de
desenvolvimento e
oportunidades de
negócios
Visibilidade da UE e
diplomacia pública

Instrumento de
Cooperação para Países
Industrializados

ELAN

Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IcSP)
O IcSP é destinado a apoiar iniciativas de segurança e construção de paz em países parceiros. Em casos de crise emergente, o
instrumento apoia iniciativas de curto-prazo, e para mitigiar riscos
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http://ec.europa.eu/dgs/
fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm
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internos e transfronteiriços, o IcSP atua por meio do suporte de
longo-prazo, com o desenvolvimento de capacidades e desenvolvimento socieconômico, em complemento aos demais instrumentos.
Os parceiros de implementação das ações do IcSP incluem ONGs,
as Nações Unidas e outras organizações internacionais, agências
do Estado-Membros da UE e organizações regionais e sub-regionais.
Confira o mapa de atuação do IcSP https://icspmap.eu/

Aircoop

DG DEVCO
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Instrumento para a
Estabilidade e a Paz

Programas
multirregionais

Rota da Cocaína

Serviço Europeu de
Instrumentos de
Política Externa (FPI)

Seacoop

CrimJust

Horizonte 2020
O Horizonte 2020 é um dos principais instrumentos que confere
à UE e ao Brasil a oportunidade de aprofundarem ainda mais a
cooperação científica, que é um dos pilares da parceria estratégica entre as duas regiões. Baseia-se em programas de trabalho
(WP) de longa duração, sendo que o último, lançado em outubro
de 2017, conta com chamadas abertas em 17 sessões temáticas para
os próximos três anos finais do programa. Além de chamadas de
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http://ec.europa.eu/
dgs/fpi/
what-we-do/
instrument_
contributing_
to_stability_
and_peace_
en.htm

P&I para consórcios em temas específicos, há o programa de mobilidade de pesquisadores por meio das Ações Marie-Sklodowska
Curie - MSCA e também no Conselho Europeu de Pesquisa –ERC.
Oficialmente, o H2020 estrutura-se em três pilares: excelência científica (€ 24,441 milhões); liderança industrial (€ 17,016 milhões e;
desafios societais (€ 29,679 milhões). Ao todo, mais de 200 projetos
são financiados no Brasil ou com pesquisadores brasileiros.

DG CONNECT

DG CLIMA
Excelência Cientíﬁca

DG RTD

Horizon 2020

Liderança Industrial

Desaﬁos Societais
DG ENV
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https://
ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/
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