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Os Diálogos Setoriais são uma nova dinâmica de cooperação 
entre a União Europeia (UE) e os países emergentes - dentre 
eles o Brasil. Após identifi cados e selecionados em alto nível 
político, têm um acompanhamento regular nas reuniões da 
Comissão Mista Brasil-Comunidade Europeia (CE), criada 
no âmbito do Acordo Quadro de Cooperação Brasil-CE. Os 
Diálogos se dão com base em princípios de reciprocidade e 
complementaridade e visam o intercâmbio de conhecimentos 
e experiências em áreas de interesse mútuo.

Atualmente há cerca de 20 Diálogos Setoriais em curso entre 
o Brasil e a União Europeia sobre os mais diversos temas. Via 
de regra, os Diálogos são formalizados por memorando de 
entendimento ou documento similar, mas também podem 
ocorrer de maneira informal, desde que aceitos na Comissão 
Mista. As atividades regulares incluem reuniões de trabalho, 
conferências, seminários ou projetos comuns.

Para mais informações sobre 

os Diálogos, acesse 

www.dialogossetoriais.org



COMO PARTICIPAR

As ações a serem cofi nanciadas pelo projeto serão escolhidas 
mediante processo seletivo iniciado com a publicação do Edital 
de Lançamento da Convocatória, realizada pelo menos uma 
vez ao ano. As convocatórias são divididas em duas fases:

Proposta de ação – É a etapa de pré-qualifi cação de propostas 
realizada pela Comissão de Avaliação do projeto. A inscrição 
deve ser feita via formulário eletrônico, disponível na área de 
acesso restrito do portal www.dialogossetoriais.org. As 
intenções de candidatura devem ter como responsável um 
DAS 6 ou equivalente e ser respaldadas por um parceiro da 
União Europeia. IMPORTANTE: Esse “de acordo” europeu 
deve vir, obrigatoriamente, de uma Direção-Geral ou Agência 
da União Europeia, não sendo aceitos avais de instituições de 
seus Estados-Membros. 

Termo de Referência – As candidaturas pré-qualifi cadas 
são formalizadas por meio da apresentação do Termo de 
Referência, feita via formulário eletrônico disponível na área 
de acesso restrito do portal www.dialogossetoriais.org. 

b) Assistência técnica especializada (consultoria) para a 
realização de tarefas que aprofundem os temas tratados nos 
Diálogos, como preparação de análises e pareceres sobre 
temas sensíveis ou complexos, planejamento estratégico e 
ações que visem fortalecimento institucional.

c)  Apoio logístico a missões técnicas, com contribuição 
fi nanceira para passagens e diárias, dando suporte à 
participação de servidores públicos e outras pessoas ligadas 
aos Diálogos em congressos, seminários e reuniões na 
Europa ou no Brasil. 

d) Apoio logístico à organização de eventos e produção de 
publicações realizadas no âmbito dos Diálogos Setoriais. 

QUEM PODE PARTICIPAR

A candidatura de ações deve ser feita por um Ministério ou 
Agência do Governo Federal brasileiro, estando ratifi cada pela 
correspondente Direção-Geral da União Europeia. O projeto 
também estimula a participação de outros parceiros – como 
organizações da sociedade civil, governos estaduais e municipais, 
agências públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento, 
universidades e entidades de classe – desde que suas demandas 
sejam encaminhadas por um Ministério ou Agência. É essencial 
que todas as ações estejam incluídas em um Diálogo Setorial 
previamente constituído ou em fase de instalação.

O PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS 
SETORIAIS UE-BRASIL  

O Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil tem como 
objetivo contribuir para o progresso e o aprofundamento da 
parceria estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil 
e a União Europeia por meio do apoio ao intercâmbio de 
conhecimentos técnicos entre os parceiros (Ministérios 
setoriais e Agências do Governo Federal brasileiro e 
correspondentes Direções-Gerais e Agências da Comissão 
Europeia) envolvidos nos diversos Diálogos. É coordenado 
em conjunto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – por meio da Direção Nacional do Projeto – e pela 
Delegação da União Europeia no Brasil (DELBRA).

Na primeira fase, de novembro de 2008 a maio de 2011, o 
projeto investiu 2 milhões de euros no apoio a 37 ações – que 
envolveram 27 eventos, 12 missões de intercâmbio e cerca 
de 1.300 dias efetivos de trabalho de consultores brasileiros e 
europeus. Houve a participação de 14 órgãos da administração 
pública brasileira e de seus congêneres na União Europeia. 
Até o fi m da terceira etapa do projeto, em setembro de 2015, 
serão investidos mais 7,15 milhões de euros.

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE APOIO

O projeto prevê apoio em quatro áreas:

a)  Elaboração de estudos que investiguem temas 
abordados nos Diálogos e/ou busquem melhor 
conhecimento das políticas e programas adotados por 
cada uma das partes.

Todos os benefi ciários 

nacionais devem contribuir 

com, no mínimo, 25% do 

valor recebido do projeto.

Mais informações

no Manual de Execução 

do Projeto, disponível 

no portal www.

dialogossetoriais.org, 

no link Documentos


