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Introdução  

A União Europeia (UE) e o Brasil estabele-
ceram uma parceria estratégica durante a 
Primeira Cúpula UE-Brasil, realizada em 
julho de 2007, em Portugal, como ápice de 
um comprido e frutífero histórico de 
relações baseado na partilha de valores 
comuns fundamentais como a democracia, o 
respeito pelos direitos humanos, as liberda-
des básicas, a justiça social, a boa 
governança e o Estado de Direito. 
 
Essa parceria estratégica entre a UE e o 
Brasil articula-se num processo diplomático 
ao redor de um diálogo político de alto nível 
estruturado e permanente, associado a um 
conjunto de Diálogos Setoriais em temas de 
interesse comum. 
 
As relações bilaterais têm se intensificado e 
diversificado desde a celebração da parceria 
e adquiriram uma dinâmica significativa 
devido à institucionalização do diálogo 
político de alto nível, e graças também aos 
vários Diálogos Setoriais de interesse 
mútuo que foram reforçados ou mesmo 
estabelecidos de modo a fortalecer e 
aprofundar a parceria estratégica e as 
relações bilaterais. 
 
A UE e o Brasil realizaram Cúpulas anuais 
focadas nos principais desafios globais, 
como a mudança climática, a crise financei-
ra internacional e a análise das respectivas 
situações regionais. 
 
Cinco cúpulas foram realizadas até agora, 
com a recente celebração da Quinta Cúpula, 
em Bruxelas, em outubro de 2011. Foram 
eventos bem-sucedidos, que forneceram 
orientações e impulso para intensificar a 
cooperação a nível técnico e geraram uma 
dinâmica positiva na relação. 
 
Na Segunda Cúpula bilateral, realizada no 
Rio de Janeiro, em dezembro de 2008, a UE  
 

 
 
 
 
e o Brasil elaboraram um Plano de Ação 
Conjunto (JAP) como ferramenta para 
orientar a execução concreta dos objetivos e 
prioridades definidas na parceria estratégi-
ca. Os JAPs têm validade de três anos, 
cobrindo o primeiro JAP-I o período de 
2009 a 2011. Recentemente, em ocasião da 
celebração da Quinta Cúpula UE-Brasil, em 
outubro de 2011, em Bruxelas, ratificou-se 
expressamente o instrumento e sua 
validade e estabeleceu-se o novo JAP-II, que 
cobre o período trienal de 2012 até 2014, 
ambos incluídos. 
 
O JAP identifica os objetivos específicos 
para as cinco áreas de prioridade para a 
cooperação e a atividade conjunta em que 
as partes comprometem-se em construir 
uma parceria estratégica global: 
 

I. Promover a paz e a segurança abran-
gente por meio de um sistema 
multilateral eficaz. 
II.  Reforçar a parceria econômica, social 
e ambiental para promover o desenvol-
vimento sustentável. 
III.  Promover a cooperação regional. 
IV. Promover a ciência, a tecnologia e a 
inovação. 
V.  Promover os contatos entre as pes-
soas e os intercâmbios culturais. 

 
As partes lograram fazer um progresso 
contínuo e relevante na implementação das 
prioridades dos JAP desde o início de 2009.  
Para apoiar seu desenvolvimento e no 
quadro do Programa Bilateral de Coopera-
ção para o período 2007-2013, refletido no 
Documento Estratégia País, as partes 
concordaram em estabelecer um instru-
mento de apoio específico aos Diálogos 
Setoriais, denominado “Projeto Apoio aos 

Diálogos Setoriais UE-Brasil”, no âmbito do 
qual enquadra-se o presente “Estudo do 
Estado de Arte dos Diálogos Setoriais UE-
Brasil”. 
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Nota Metodológica do Estudo 

1. Objetivos  
 
O presente Estudo do Estado da Arte dos Diálogos Setoriais UE-Brasil tem como 
principal objetivo proporcionar uma visão global e articulada dos Diálogos 
Setoriais entre a UE e o Brasil, atualmente em curso ou em fase de preparação, 
assim como também identificar potenciais Diálogos susceptíveis de formalização 
no futuro, em resposta à necessidade de atualização do conhecimento disponível 
sobre esses Diálogos Setoriais. 
 
Adicionalmente, e identificado como objetivo adicional de grande importância, a 
sistematização das informações recolhidas durante o período de pesquisa, tal 
como recolhidas neste estudo, contribui para a criação de um sistema de informa-
ção, denominado “Observatorio dos Diálogos”, que promoverá a visibilidade e a 
intensificação dos Diálogos Setoriais de forma coerente e articulada.  
 
Este estudo supõe uma atualização do pré-existente estudo realizado em 2009, 
denominado “Estudo de Base dos Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil”. 
 

2. Alcance  
Este Estudo enquadra-se no Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia- 

Brasil, no âmbito do programa bilateral de cooperação 2007-2013 entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a União Europeia. O objetivo geral do Projeto é 
contribuir para o progresso e o aprofundamento da parceria estratégica entre a 
União Europeia e o Brasil e das relações bilaterais entre as partes, por meio do 
apoio ao desenvolvimento de Diálogos Setoriais em temas de interesse mútuo. 
Especificamente, o Projeto deve facilitar e apoiar os intercâmbios entre os parcei-
ros relevantes envolvidos em suas iniciativas conjuntas no âmbito dos Diálogos 
Setoriais em diversos domínios.  
 
Nesse sentido, este estudo reporta-se à necessidade de atualização do conhecimen-
to disponível sobre os Diálogos Setoriais em curso, em fase de preparação ou 
potenciais. O presente estudo descreve e analisa a situação atual dos Diálogos 
Setoriais UE-Brasil no âmbito da parceria estratégica formalizada entre as partes 
em julho de 2007, ano que marca o aprofundamento das relações, especialmente 
de caráter não comercial.  
 
Este Estudo é complementar à Avaliação externa da Fase-Piloto do Projeto Apoio 

aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil (doravante o Projeto), a qual foi 
realizada concomitantemente pelos mesmos autores deste Estudo, na qual se 
procura igualmente sugerir algumas recomendações e linhas de orientação 
estratégica que possam ajudar o Projeto a alcançar os objetivos a que se propõe. 
Não são, portanto, incluídas neste estudo, quaisquer recomendações ou reorienta-
ções, sendo o caráter do estudo fundamentalmente descritivo. 
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O âmbito do Estudo delimitou-se aos Diálogos Setoriais bilaterais UE-Brasil. Não 
foram abordados os possíveis Diálogos e as relações de cooperação bilaterais 
existentes entre o Brasil e os Estados-Membros da UE.  
 
No contexto deste estudo, foram identificados 24 Diálogos Setoriais com diferentes 
níveis de estruturação, formalização e avanço, considerados os Diálogos Setoriais 
atuais. Identificaram-se áreas de interesse mútuo, algumas das quais foram já 
inseridas no novo JAP-II. Essas são áreas em que não existem ainda iniciativas 
conjuntas ou intercâmbios regulares relevantes entre os parceiros institucionais. 
 

3. Metodologia 
A realização deste estudo envolveu o trabalho conjunto de dois consultores, que 
desenvolveram as respectivas atividades de pesquisa em Bruxelas, junto das 
instituições da UE, e em Brasília, junto das instituições brasileiras. Os consultores 
contaram com a orientação e a colaboração da Delegação da União Europeia no 
Brasil (DELBRA) e da Direção Nacional do Projeto (DNP), inserida no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) do Brasil.  
 
O presente estudo foi desenvolvido em três fases distintas:  

Fase de preparação, que incluiu os primeiros contatos com a DELBRA e com 
a DNP, o recolhimento de informação pertinente sobre os Diálogos, a identi-
ficação dos parceiros institucionais diretamente envolvidos nos Diálogos 
Setoriais, a definição de um plano e de uma metodologia de trabalho e a 
preparação das entrevistas; 
Fase de pesquisa, que incluiu a realização de entrevistas junto às instituições 
europeias e brasileiras envolvidas nos Diálogos, o recolhimento de informa-
ção e documentação disponível sobre os mesmos e a sistematização dos 
vários elementos da pesquisa;  
Fase de composição do relatório, que envolveu a análise detalhada dos ele-
mentos da pesquisa, a elaboração de uma síntese crítica, o cruzamento e a 
combinação dos dados recolhidos pelos dois consultores junto aos parceiros 
institucionais e, finalmente, a redação do relatório.  

 
O relatório será objeto de discussão em seminário a realizar-se em uma fase 
posterior, em Brasília, para refletir as recomendações e sugestões dos vários 
parceiros institucionais diretamente envolvidos nos Diálogos Setoriais UE-Brasil. 
Os conteúdos do Estudo serão utilizados na composição de informações no website 
de divulgação sobre os Diálogos Setoriais a ser lançado em breve no quadro da 
estratégia de comunicação do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil. 
 
O presente relatório está estruturado em cinco partes fundamentais interligadas 
entre si.  

A primeira parte, o capitulo 2, chamado As Relações Bilaterais União Euro-

peia – Brasil, descreve o contexto geral ou arquitetura institucional no 
âmbito do qual evoluem atualmente os Diálogos Setoriais UE-Brasil, o qua-
dro jurídico-legislativo em que se inserem os Diálogos, os mecanismos e 
instrumentos de acompanhamento da parceria estratégica, algumas defini-
ções e conceitos-chave em relação aos Diálogos. 
A segunda parte descreve, de forma sucinta, a situação atual de implementa-
ção do atual JAP-I em fase de finalização, no qual os Diálogos se inscrevem.   
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A terceira parte descreve e caracteriza em mais detalhes, um a um, os Diálo-

gos atuais entre o Brasil e a UE, por cada uma das áreas prioritárias 
existentes na estrutura do JAP, nomeadamente: 1.- Promover a paz e a segu-
rança abrangente por  meio de um sistema multilateral eficaz; 2.- Reforçar a 
parceria econômica, social e ambiental para promover o desenvolvimento 
sustentável; 3.- Promover a cooperação regional; 4.- Promover a ciência, a 
tecnologia e a inovação; e 5.- Promover os contatos entre as pessoas e os in-
tercâmbios culturais. 
A quarta e ultima parte detalha a visão e as perspectivas do novo JAP 2011, 
de outubro de 2011, e as possíveis áreas de interesse comum a serem explo-
radas pelas partes como Diálogos potenciais. 
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As Relações Bilaterais União  
Europeia - Brasil  

 
O Brasil e a União Europeia estabeleceram relações diplomáticas em maio de 1960. 
O desejo mútuo de intensificar e diversificar essas relações aumentou substanci-
almente ao longo da última década e conduziu ao lançamento de uma parceria 
estratégica formalmente estabelecida na primeira Cúpula UE-Brasil, realizada em 
julho de 2007, em Lisboa. Essa parceria estratégica constitui um novo marco na 
configuração das relações entre a UE e o Brasil e estabelece o compromisso político 
entre as partes de se empenharem ativamente na identificação e no desenvolvi-
mento de políticas e estratégias comuns no âmbito de desafios globais como: a paz 
e a segurança; a democracia e os direitos humanos; as alterações climáticas e a 
segurança energética; o desenvolvimento sustentável; e a luta contra a pobreza e a 
exclusão social. A UE mantém com o Brasil relações de cooperação de vasto 
alcance, tanto no plano bilateral como nos planos sub-regional (Mercado Comum 
do Sul) e regional (América Latina e Caribe). Em nível internacional, a UE mantém 
igualmente intensas relações com o Brasil por meio de instâncias multilaterais 
como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), o G-20 e o Grupo do Rio. 

 
1. Enquadramento jurídico 
As relações entre a UE e o Brasil fundamen-
tam-se atualmente nos seguintes acordos: 
a) Acordo-quadro de Cooperação entre a 
Comunidade Econômica Europeia e o Brasil. 
Este acordo bilateral foi assinado em 
Brasília, em junho de 1992. Na altura, visava 
sobretudo expandir e diversificar o comér-
cio entre as partes e reforçar a cooperação 
nas áreas do comércio, dos assuntos 
econômicos e financeiros e da ciência e 
tecnologia. No entanto, o acordo estabelece 
diversos domínios de cooperação, tais como 
energia, transportes, tecnologias de 
informação e comunicação, meio ambiente, 
desenvolvimento social e integração 
regional, entre outros. b) Em dezembro de 
1995, foi assinado em Madri o Acordo-
quadro Inter-regional de Cooperação entre 
a Comunidade Europeia e o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), que entrou em 
vigor em julho de 1999. No âmbito desse 
acordo multilateral, as partes iniciaram 

negociações em 1999 com o objetivo de 
estabelecer um Acordo de Associação Inter-
regional assente em três pilares: reforço do 
Diálogo político; intensificação da coopera-
ção; e criação de uma zona de comércio 
livre. As negociações foram suspensas em 
2004 devido a diferenças fundamentais no 
capítulo de comércio. Não obstante, as 
relações políticas e de cooperação entre as 
partes evoluíram positiva e consistente-
mente. c) Em janeiro de 2004, a União 
Europeia e o Brasil assinaram, em Brasília, o 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnoló-
gica, que entrou em vigor em agosto de 
2007. Esse acordo tem como principal 
objetivo desenvolver e facilitar atividades 
de pesquisa tecnológica e científica em 
áreas de interesse mútuo. 

2. Mecanismos e instrumentos 
O Acordo-quadro de Cooperação entre a 
Comunidade Europeia e o Brasil de 1992 
delega à Comissão Mista, composta por 
representantes da UE e do Governo brasilei-
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ro, a responsabilidade de assegurar o bom 
funcionamento do acordo e a coordenação 
das atividades para alcançar os objetivos do 
mesmo. A Comissão Mista, estabelecida pelo 
acordo de cooperação assinado entre as 
partes em 1982, constitui um mecanismo 
privilegiado para o desenvolvimento das 
relações bilaterais UE-Brasil. Foi no âmbito 
das reuniões da Comissão Mista que se 
iniciaram os Diálogos Setoriais bilaterais. 
Em abril de 2005, na 9ª reunião da Comis-
são Mista, foi estabelecido um conjunto de 
Diálogos Setoriais nas áreas do ambiente, 
sociedade da informação, transporte 
marítimo e ciência e tecnologia. A 10ª 
reunião da Comissão Mista UE-Brasil, 
realizada em março de 2007, possibilitou o 
aprofundamento dos trabalhos relativos à 
formalização de novos Diálogos Setoriais 
nas áreas da agricultura, com ênfase nas 
questões sanitárias e fitossanitárias, 
energia, educação, cultura, integração 
regional e questões sociais. Em julho de 
2009, na 11ª reunião da Comissão Mista, 
foram formalizados Diálogos-piloto nos 
domínios da política industrial e da regula-
mentação nas áreas de: têxteis e vestuário; 
produtos florestais; aço; metais não 
ferrosos; e minerais. Prosseguiram também 
as discussões com vista ao estabelecimento 
de um Diálogo em governança pública e 
modernização do Estado. Nessa reunião, 
ficou igualmente estabelecido que a 
Comissão Mista passaria a reunir-se em 
uma base anual (até aí, fazia-o bianualmen-
te). Na 12ª reunião da Comissão Mista, o 
Brasil e a UE concordaram com a importân-
cia das negociações para um acordo de 
associação do Mercosul. Expressaram seu 
compromisso de chegar rapidamente a uma 
conclusão ambiciosa, abrangente e equili-
brada do desenvolvimento da Rodada de 
Doha, tendo em mente o papel crucial do 
comércio internacional como motor do 
crescimento econômico e do desenvolvi-
mento. Novas iniciativas decorrentes dessa 
reunião foram a intensificação e a diversifi-
cação das relações bilaterais, especialmente, 
no domínio da política de transportes e 
logística. 
 

Na 13ª reunião da Comissão Mista (junho 
2011), foi feita uma avaliação extensa do 
estado das diversas áreas estratégicas de 
cooperação bilateral, sublinhada a impor-
tância de estabelecer mecanismos de 
impulso à cooperação triangular e ressal-
tou-se novamente a importância do JAP 
como mecanismo e instrumento de guia da 
parceria estratégica. 
 
Com o lançamento da parceria estratégica 
em 2007, o Diálogo político de alto nível 
entre a UE e o Brasil foi substancialmente 
reforçado por meio da realização de cúpulas 
anuais e da adoção de um Plano de Ação 
Conjunto. A Cúpula Anual reúne os Chefes 
de Estado da UE, representados pela 
Troika1, e do governo brasileiro. No âmbito 
do Diálogo político de alto nível, as partes 
podem decidir realizar reuniões ministeri-
ais ou de altos funcionários para discutir 
matérias de interesse mútuo ou de relevân-
cia estratégica para a agenda internacional.  
 
No quadro da parceria estratégica, a UE e o 
Brasil partilham uma agenda bastante 
abrangente, quer no que toca ao aprofun-
damento das relações bilaterais em 
assuntos de interesse comum, quer no que 
toca ao fortalecimento da dimensão 
regional. 
 
A UE e o Brasil realizaram cúpulas anuais 
focadas nos principais desafios globais, 
como a mudança climática, a crise financei-
ra internacional e a análise das respectivas 
situações regionais. 
 
Cinco cúpulas foram realizadas até agora, 
com a recente celebração da Quinta Cúpula, 
em Bruxelas, em outubro de 2011. Foram 
eventos bem-sucedidos que forneceram 
                                                 
1
 A Troika representa a UE no domínio das relações 

externas inseridas no âmbito da Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC) e reúne: o Chefe de Estado 

ou de Governo e/ou o Ministro dos Negócios Estrangei-

ros do Estado-membro que detém a presidência do 

Conselho da UE; o Secretário-Geral do Conselho da 

UE/Alto Representante para a PESC; o Presidente da 

Comissão Europeia e/ou o Comissário europeu 

encarregado das Relações Externas e da Política de 

Vizinhança. 
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orientações e impulso para intensificar a 
cooperação a nível técnico e geraram uma 
dinâmica positiva na relação. 
 
Na Segunda Cúpula bilateral. realizada no 
Rio de Janeiro. em dezembro de 2008, a UE 
e o Brasil elaboraram um Plano de Ação 
Conjunto (JAP), a modo de ferramenta para 
orientar a execução concreta dos objetivos e 
prioridades definidas na parceria estratégi-
ca. O JAP reflete as prioridades políticas, 
define os eixos de cooperação e estabelece 
as principais ações a desenvolver no âmbito 
da parceria estratégica UE-Brasil. Desse 
modo, o JAP constitui o principal instru-
mento de implementação dessa parceria e o 
seu progresso é relatado nas cúpulas.  
 
Os JAPs têm uma validade de três anos, 
cobrindo o primeiro JAP-I o período de 
2009 a 2011. Recentemente, em ocasião da 
celebração da Quinta Cúpula UE-Brasil, em 
outubro de 2011, em Bruxelas, ratificou-se 
o instrumento e sua validade e estabeleceu-
se o novo JAP-II, que cobre o período trienal 
de 2012 a 2014, ambos incluídos. 
 
O JAP identifica os objetivos específicos 
para as cinco áreas de prioridade para a 
cooperação e a atividade conjunta em que 
as partes comprometem-se em construir 
uma parceria estratégica global: 
 

I. Promover a paz e a segurança abran-
gente por meio de um sistema 
multilateral eficaz. 
II.  Reforçar a parceria econômica, social 
e ambiental para promover o desenvol-
vimento sustentável. 
III.  Promover a cooperação regional. 
IV. Promover a ciência, a tecnologia e a 
inovação. 
V.  Promover os contatos entre as pes-
soas e os intercâmbios culturais. 

 
As partes lograram fazer um progresso 
contínuo e relevante na implementação das 
prioridades dos JAP desde o início de 2009.  
 
Na sua cooperação bilateral com o Brasil, a 
UE elabora ainda o Documento de Estratégia 

País (DEP)2 e o Programa Indicativo 
Nacional, que são documentos de orienta-
ção estratégica, os quais estabelecem uma 
programação plurianual indicativa com as 
ações a implementar no respectivo período. 
O atual DEP 2007-2013 reflete a nova 
abordagem na cooperação com o Brasil, 
priorizando ações com o objetivo de 
aprofundar e fortalecer as relações e 
intercâmbios bilaterais. Essa nova concep-
ção está igualmente refletida no 
Memorando de Entendimento referente ao 
programa bilateral de cooperação 2007-
2013, firmado entre as partes em julho de 
2007.  No âmbito desse programa bilateral, 
a UE disponibiliza o montante indicativo de 
61 milhões de euros a distribuir por duas 
prioridades: a) Aprofundamento das 
relações bilaterais, com 42,7 milhões de 
euros (70%); b) Promoção da dimensão 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
com 18,3 milhões de euros (30%). O 
programa bilateral de cooperação 2007-
2013 com o Brasil tem como base legal o 
Instrumento de Cooperação para o Desen-
volvimento (DCI). Esse regulamento da UE 
institui um instrumento de financiamento 
destinado a apoiar diretamente a política de 
cooperação para o desenvolvimento da UE.      

 

                                                 
2
 Conhecido também por Country Strategy Paper (CSP) 
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3. Os Diálogos Setoriais e seu funcionamento 

Além das Definições 
Entende-se por Diálogos Setoriais uma 
troca de informações, experiências e 
melhores práticas de natureza técnica, 
política ou ambas; em temas de interesse 
comum e que ocorram regularmente em 
diferentes níveis hierárquicos. 3 
 
Do lado europeu, os Diálogos são conduzi-
dos normalmente pelas diferentes DGs da 
UE e, do lado brasileiro, pelos correspon-
dentes Ministérios Setoriais e Agências do 
Governo Federal. Não obstante, podem ser 
envolvidos, de ambos os lados, vários 
parceiros associados, como, por exemplo, 
organizações da sociedade civil, governos 
estaduais e locais, agências públicas e 
privadas de apoio ao desenvolvimento, 
associações empresariais e sindicais etc.  
 
Geralmente, os Diálogos Setoriais são 
formalizados em algum termo de referência 
ou memorando de entendimento, mas 
podem igualmente decorrer num quadro ou 
formato informal, desde que os intercâm-
bios sejam mantidos periodicamente. As 
atividades típicas incluem reuniões de 
trabalho, conferências, seminários ou 
projetos comuns. Os Diálogos Setoriais 
bilaterais devem ser distinguidos dos 
intercâmbios que ocorrem no âmbito do II e 
III pilares da UE, que são conduzidos pela 
Troika em nível de Diálogo político. Estão 
nessa situação os Diálogos e consultas 
regulares que ocorrem, por exemplo, nas 
áreas da segurança, direitos humanos e 
migrações. No entanto, isso não significa 
que Diálogos de caráter mais técnico, ou 
outro tipo de iniciativas conjuntas nessas 
temáticas, não possam ser desenvolvidos. O 
presente estudo coincide na percepção 
sobre as cinco características apontadas 
anteriormente pelo Estudo de Base dos 

Diálogos Setoriais, o qual propôs que um 
Diálogo setorial reúna, na medida do 
possível, cinco características fundamen-

                                                 
3
 Fonte: JAP-I 

tais: 1.- Um marco legal: acordos, termos de 
referência ou memorandos de entendimen-
to para homologação e respaldo político; 2.- 

Um marco de interesse comum: os parceiros 
institucionais envolvidos devem ter 
objetivos gerais e/ou específicos claros e 
bem identificados; 3.- Um modus operandi: a 
elaboração de um plano de ação ou agenda 
deve prever uma sequência de atividades 
articuladas entre si e justificadas pelos 
objetivos a serem alcançados. 
 
Tendo em consideração que os Diálogos 
Setoriais constituem um processo dinâmico 
em constante mutação, evoluindo idealmen-
te para uma situação de autonomia, as 
definições não devem ser encaradas de 
modo demasiado rígido ou exclusivo. De 
fato, no quadro do mecanismo de apoio aos 
Diálogos, tem-se debatido a possível 
definição do Diálogo Setorial, chegando-se à 
interessante conclusão de que atender a 
uma definição de Diálogo constrangeria os 
próprios Diálogos, os quais são, por nature-
za, flexíveis, mutantes, diferentes e não 
enquadráveis num mesmo “colete” defini-
dor. Uma boa definição dos Diálogos é que 
realmente não são definíveis. Um Diálogo é 
tudo aquilo que a Comissão Mista considera 
susceptível de gerar interesse das partes e 
esforços de troca e intercâmbio de informa-
ções, aprendizados, experiências ou 
interesses; o qual representa possivelmente 
uma definição mais “utilitária” e pragmáti-
ca. 
 
No contexto deste estudo foram identifica-
dos 24 Diálogos Setoriais: DEC 14. Diálogo 
em Direitos Humanos; DEC 2. Diálogo em 
Desarmamento e Não Proliferação; DEC 3. 
Diálogo em Questões Macroeconômicas; 
DEC 4.  Diálogo em Questões Sanitárias e 
Fitossanitárias; DEC 5. Diálogo em Questões 
Industriais e Regulatórias; DEC 6. Diálogo 
em Propriedade Intelectual; DEC 7.  Diálogo 
em Transportes Aéreos; DEC 8. Diálogo em 

                                                 
4
 DEC é o acrónimo de Diálogo em Curso, em 

referência aos Diálogos atuais. 
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Transporte Marítimo; DEC 9. Diálogo em 
Sociedade da Informação; DEC 10. Diálogo 
em Promoção da Cooperação Triangular; 
DEC 11. Diálogo em Desenvolvimento 
Social; DEC 12. Diálogo em Políticas de 
Integração Regional; DEC 13. Diálogo em 
Governança do Setor Público; DEC 14. 
Diálogo em Dimensão Ambiental do 
Desenvolvimento Sustentável e Mudança do 
Clima; DEC 15. Diálogo em Política Energé-
tica; DEC 16. Diálogo em Energia Nuclear; 
DEC 17. Diálogo em Serviços Financeiros; 
DEC 18. Diálogo em Estatísticas; DEC 19. 
Diálogo em Cooperação Administrativa em 
Questões de Concorrência; DEC 20. Diálogo 
em Ciência e Tecnologia; DEC 21. Diálogo 
em Navegação por Satélite; DEC 22. Diálogo 
em Educação, Juventude e Esportes; DEC 23. 
Diálogo em Políticas Culturais; e DEC 24. 
Diálogo entre Sociedades Civis CDES-CESE;  
 
Coordenação 
Os Diálogos Setoriais bilaterais UE-Brasil 
abrangem um conjunto de atores e parcei-
ros institucionais que estão direta ou 
indiretamente envolvidos nesse processo de 
intercâmbio. Contudo, a coordenação geral 
desses Diálogos é da responsabilidade da 
EEAS5, do lado europeu, e do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), do lado brasilei-
ro.  
 
O MRE coordena os Diálogos Setoriais 
envolvendo três atores fundamentais: a 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o 
Departamento Europa III, ambos em 
Brasília, e a Missão do Brasil junto às 
Comunidades Europeias, situada em 
Bruxelas. O MRE relaciona-se com os 
demais ministérios e autarquias federais 
conforme as necessidades de cada um dos 
Diálogos Setoriais. Em muitos casos, os 
ministérios ou autarquias agem como 
contrapartida técnica do MRE.  

                                                 
5
 The European External Action Service (EEAS or 

EAS) is an EU department that was established 

following the entry into force of the Treaty of Lisbon. It 

was formally launched on 1 December 2010 and serves 

as a foreign ministry and for the EU. 

 

 
A Comissão Mista 
Como já foi referido, a Comissão Mista 
constitui um mecanismo privilegiado para o 
desenvolvimento das relações bilaterais UE-
Brasil e desempenha um papel fundamental 
na supervisão dos progressos alcançados no 
âmbito dos JAPs e dos Diálogos Setoriais. A 
Comissão Mista representa uma estrutura 
em que se estabelecem ou fortalecem os 
contatos entre as partes e se aprofundam as 
discussões em temas de interesse mútuo. 
Ela permite igualmente formalizar ou dar 
continuidade a muitas das reuniões bilate-
rais entre a UE e o Brasil que ocorrem às 
margens dos fóruns internacionais e ao 
nível de instituições multilaterais como a 
ONU e a OMC. Do lado brasileiro, os traba-
lhos da Comissão Mista são coordenados 
pelo MRE, em estreita colaboração com a 
Missão do Brasil junto às Comunidades 
Europeias e a ABC. Colaboram igualmente 
na preparação dos trabalhos os ministérios 
setoriais envolvidos nas relações bilaterais 
com a UE. Do lado da UE, os trabalhos da 
Comissão Mista são coordenados pela EEAS 
(anteriormente DG RELEX), em particular a 
DELBRA, e pela DG TRADE, embora todas as 
DGs que estejam envolvidas no acordo de 
cooperação também participem. A EEAS lida 
essencialmente com as questões de coope-
ração e acompanhamento dos Diálogos 
Setoriais, enquanto que a DG TRADE é 
responsável pela coordenação da agenda no 
âmbito das relações econômicas e comerci-
ais bilaterais. As relações econômicas e 
comerciais entre a UE e o Brasil tratam 
sobretudo dos fluxos de comércio e inves-
timento bilaterais, das negociações ao nível 
do Mercosul e da Rodada de Doha no 
âmbito da OMC.  
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Os Resultados da Implementação do JAP 
2008-2011  

 
A parceria estratégica e os JAPs relacionados (JAP-I de 2008, JAP-II de 2011) têm gerado uma 
significativa intensificação e diversificação das relações entre a UE e o Brasil. As partes têm 
feito progresso constante e importante na implementação das prioridades dos JAP desde o 
início de 2009. Elas foram mesmo além do escopo do documento inicial, o JAP-I, e estabelece-
ram-se novos Diálogos em áreas não identificadas inicialmente, tais como serviços 
financeiros, estatísticas e cooperação administrativa sobre questões de concorrência. No 
entanto, a implementação parece ter sido particularmente eficaz nas áreas prioritárias mais 
"técnicas", nomeadamente as áreas II até a V; e foi menos intensa na área prioritária I, a qual 
cobre a maior parte das questões de política externa e de segurança comum.  
 
 
A análise da implementação da Área I, 
promover a paz e a segurança abrangen-
te por meio de um sistema multilateral 
eficaz, mostra avanços significativos, mas 
também algumas áreas susceptíveis de 
melhora. A UE e o Brasil fizeram um bom 
progresso na implementação da parte I do 
JAP. As principais realizações foram o 
estabelecimento de um Diálogo Político de 

Alto Nível realizado anualmente, em nível 
quer de ministros quer de altos funcioná-
rios, para abordar todas as questões 
regionais e internacionais de interesse 
mútuo. Complementando o Diálogo político, 
consultas políticas ao nível de embaixado-
res foram também realizadas. Além disso, a 
UE e o Brasil mantiveram em 2009, em 
Brasília, a primeira sessão de um Diálogo 

sobre Direitos Humanos, e reuniões bilate-
rais seguiram no final do ano em um 
Diálogo formal sobre a cooperação entre a 
UE e o Brasil no Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, em Genebra. Uma sessão 
análoga teve lugar também em Nova York, 
no final de 2010, e uma segunda sessão do 
Diálogo realizou-se em Brasília, em maio de 
2011. No domínio da segurança, não 
proliferação e desarmamento, realizaram-se 
anualmente reuniões de Diálogo político em 
nível de especialistas sobre a não prolifera-

ção e desarmamento entre 2003 e 2009. 
Desde 2010, essas reuniões não foram mais 
realizadas. O interesse mútuo pela questão 
reapareceu novamente na 13ª Comissão 
Mista de Junho 2011. A cooperação UE-
Brasil em matéria de prevenção e controle 

de drogas ilícitas e crimes relacionados 
ocorre principalmente no contexto inter-
regional das reuniões UE-ALC. Além do 
regular Diálogo Político de Alto Nível, do 
Diálogo sobre direitos humanos e de um 
Diálogo inter-regional UE-ALC sobre 
assuntos relacionados a drogas, a aplicação 
da parte I do JAP, a qual é o maior "braço 
político" do JAP, foi menos intensa e 
consistente. Há ainda espaço significativo 
para melhoria da abordagem de outras 
prioridades do JAP, como "prevenção e 
gestão de conflitos", "construção da paz e 
gestão de crises", "luta contra o terrorismo", 
"prevenção e luta contra a criminalidade 
organizada e corrupção". 
 
Na Área II, Melhorar a parceria econômi-
ca, social e ambiental para o 
desenvolvimento sustentável, a mais 
ampla e ativa de todas, a UE e o Brasil 
percorreram um longo caminho para 
alcançar os objetivos do JAP-I. Foi mantido 
um Diálogo ativo sobre questões relaciona-

das com o comércio, nomeadamente no 
âmbito da Comissão Mista e no âmbito do 
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Acordo Quadro de Cooperação UE-Brasil 
preexistente. Houve reuniões regulares 
sobre as questões de propriedade intelectual, 
eventualmente formalizadas como Diálogo 
em 2010, mantidas no contexto mais amplo 
das discussões comerciais. Um mecanismo 
de consulta UE-Brasil sobre a aplicação de 
medidas e controles sanitários e fitossanitá-

rios foi formalmente criado em 2009. 
Diálogos em questões industriais e regulado-

ras foram estabelecidos em 2009 nas áreas 
de têxteis e vestuário, produtos florestais, 
metais não ferrosos, aço e minerais, e com 
êxito foram realizadas algumas reuniões do 
Diálogo com a participação de representan-
tes da indústria de ambos os lados. Cúpulas 

de negócios UE-Brasil foram organizadas 
pela Confederação Nacional das indústrias 
(CNI) e Business Europe (Confederação de 
empresas europeias) sob os auspícios da UE 
e do Brasil, em paralelo às reuniões da 
cúpula política. Um Diálogo de alto nível 

macroeconômico e financeiro foi lançado em 
2009 e as partes mantiveram reuniões 
anuais desde então, permitindo uma troca 
de informações sobre suas respectivas 
situações macroeconômicas, bem como 
intercâmbio sobre questões abordadas no 
contexto do G-20. A cooperação no domínio 
do transporte aéreo tem sido particularmen-
te ativa com a assinatura, na quarta Cúpula 
UE-Brasil em 2010, de um abrangente 
acordo de serviços aéreos garantindo uma 
ampla liberalização dos mercados de 
transporte aéreo respectivos. No campo da 
sociedade da informação, o Diálogo foi 
finalmente formalizado em 2010, com 
reuniões anuais que abrangem a coopera-
ção em P&D, política e aspectos 
regulamentares. Foi lançada com sucesso, 
em 2010, uma chamada coordenada de 
financiamento de propostas para P&D, 
dentro do 7º programa-quadro de investi-
gação e desenvolvimento tecnológico no 
domínio das TICs. A UE e o Brasil têm 
mantido uma estreita cooperação em meio 

ambiente e questões da alteração do clima. 
Praticamente todas as áreas prioritárias 
identificadas no JAP-I foram abordadas 
dentro das reuniões do Diálogo. A coopera-

ção em matéria de energia desenvolveu-se 

eficazmente e em consonância com os 
objetivos do JAP-I. Foram realizadas três 
sessões de Diálogo, em questões de eficiên-
cia energética, investigação e tecnologia. 
Cooperação em questões sociais e de 

emprego é baseada em um memorando de 
entendimento preexistente ao JAP-I e foi 
realizado um seminário conjunto focado no 
intercâmbio de experiências, bem como em 
reforçar a cooperação UE-Brasil nos fóruns 

internacionais. A UE e o Brasil têm continu-
ado a cooperação já muito ativa no 
desenvolvimento e integração territorial com 
base no memorando de entendimento 
assinado em 2007. Uma grande variedade 
de atividades, que ultrapassaram claramen-
te os objetivos do JAP, foram realizadas. O 
tema de avanço mais modesto da Área II do 
JAP-I é provavelmente a cooperação 

triangular com os países em desenvolvimen-

to. Apesar dos progressos realizados, a 
novidade do instrumento planteia desafios 
a serem resolvidos, em nível de mecanismos 
de financiamento e também de entendimen-
to de papéis e prioridades. Também 
modesto foi o avanço do Diálogo em matéria 

de modernização da administração pública, 
limitado por falta de recursos humanos e 
por restrições orçamentárias da UE. No caso 
do Diálogo de transporte marítimo, se 
chegou a deter o Diálogo devido às discre-
pâncias em questões sensíveis por suas 
implicações comerciais. 
 
Na Área III, Promover a cooperação 
regional, a falta de objetivos específicos 
bilaterais no contexto regional mais vasto 
faz mais difícil a avaliação do nível real de 
implementação do JAP. A cooperação global 
parece ser sólida, porém, a cooperação em 
nível bilateral poderia ser melhorada para 
promover, por meio do Brasil, a identifica-
ção de áreas específicas de trabalho 
conjunto possível com o Mercosul no 
contexto multilateral. 
 
A cooperação no âmbito da Área IV do JAP-
I, a Promoção de ciência, tecnologia e 
inovação, tem sido particularmente intensa 
e bem-sucedida. Uma sólida cooperação 
nesse campo preexistia ao JAP. Ambas as 
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partes estão extremamente satisfeitas com 
os progressos realizados nesse domínio, em 
que eles conseguiram a maioria dos 
objetivos estabelecidos no JAP-I e continu-
am a gerar novas iniciativas e colaborações 
no âmbito do acordo 
 
Na Área V do JAP-I, Promover os contatos 
entre as pessoas e os intercâmbios 
culturais, parece que avanços duradouros 
foram feitos na execução dos objetivos 
fixados. Em migração, vistos e questões 

consulares, houve a assinatura, em outubro 
de 2010, de dois acordos, um dos quais 
garantirá isenção de visto para o Brasil para 
fins de negócios e turismo aos cidadãos da 
União de todos os 27 Estados-Membros. 
Nos domínios da educação e juventude e da 

cultura, os Diálogos foram formalmente 
estabelecidos, tal como previsto no JAP, por 
meio da assinatura de declarações comuns 
no mais alto nível político. O Diálogo em 
Educação encontra-se mais atrasado, falta 
especificação de ações mais concretas para 
seu desenvolvimento. Finalmente, a UE e o 
Brasil implementaram com sucesso seu 
compromisso de promover contatos entre 

suas respectivas sociedades civis e, nomea-
damente, por meio do Comitê Econômico e 
Social Europeu (CESE) e do Conselho 
Brasileiro para o Desenvolvimento Econô-
mico e Social (CDES). Estabeleceram-se 
mesas-redondas que se reúnem periodica-
mente duas vezes por ano. A mesa-redonda 
discute temas que estão no cerne da 
parceria UE-Brasil, como coesão social, 
segurança alimentar, desenvolvimento 
econômico sustentável e mudança climática 
e apresenta regularmente suas recomenda-
ções para as Cúpulas UE-Brasil. 
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Diálogos Atuais entre o Brasil e a UE  

 

Área I 

Promoção da Paz e Segurança Abrangente por meio de 
um Sistema Multilateral Eficaz 

 
A UE e o Brasil fizeram um bom progresso na implementação da parte I do JAP. As principais 
realizações foram o estabelecimento de um Diálogo Político de Alto Nível realizado anualmen-
te, quer em nível de ministros, quer de altos funcionários, para abordar todas as questões 
regionais e internacionais de interesse mútuo. Complementando o Diálogo Político, consultas 
políticas em nível de embaixadores foram também realizadas. Além disso, a UE e o Brasil 
mantiveram, em 2009, em Brasília, a primeira sessão de um Diálogo sobre Direitos Humanos, e 
reuniões bilaterais seguiram, no final do ano, em um Diálogo formal sobre a cooperação entre 
a UE e o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. Uma sessão análoga 
teve lugar também em Nova York, no final de 2010, e uma segunda sessão do Diálogo reali-
zou-se em Brasília, em maio de 2011.  
 
 
 

DEC 1. Diálogo em Direitos Humanos 
________________________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
Brasil e UE estão firmemente comprometi-
dos com a promoção e a proteção de todos 
os direitos humanos e liberdades funda-
mentais, inclusive o direito ao 
desenvolvimento, e com a busca da prote-
ção e promoção integrais dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais 
para todos. Ambos estão fortemente 
comprometidos com os princípios da 
democracia e do respeito à primazia do 
direito. Ambas as partes reafirmam a 
importância do Tribunal Penal Internacio-
nal na prevenção de crimes contra a 
humanidade. A cooperação em nível 
multilateral, nomeadamente no Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, sob a 
nova administração brasileira, tem dado  
indícios claros de que o posicionamento do 

Brasil no Conselho está mudando e tornan-
do-se mais proativo.  
 
O Itamaraty ou Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), durante sua visita de alto 
nível à União Europeia em janeiro de 2011, 
mostrou o desejo de reforçar a cooperação 
com a UE sobre direitos humanos em fóruns 

multilaterais. 
 
Nesse contexto, no Plano de Ação Conjunto, 
em 2008, o Brasil e a UE propuseram-se, 
com base nesses valores compartilhados, a 
intensificar seu relacionamento a fim de 
fortalecer a efetiva implementação dos 
mesmos, e do trabalho conjunto para 
promovê-los em nível internacional. 
Concordaram em estabelecer consultas 
regulares sobre direitos humanos, relativas 
a questões multilaterais e bilaterais; 
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encorajar um fórum da sociedade civil 
Brasil-UE sobre proteção dos direitos 
humanos; identificar e promover projetos 
específicos de cooperação - cooperação 
triangular, por exemplo, utilizando instru-
mentos existentes, como o Acordo da CE 
com a Comunidade de Países Lusófonos 
(CPLP); trabalhar em conjunto para atingir 
a universalidade e preservar a integridade 
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional; assim como cooperar para o 
reforço da credibilidade e da eficácia do 
Tribunal Penal Internacional. 
 
Os parceiros principais são a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República, do lado Brasileiro, e a EEAS, do 
lado europeu. Alguns outros parceiros têm 
se aproximado ultimamente do Diálogo, 
como o Ministério da Justiça do Brasil, em 
relação à questão do tráfico de pessoas. 
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Diálogo nasceu com um forte componente 
politico, embora o JAP de 2008 contivesse 
compromissos específicos para articular a 
cooperação entre ambos os parceiros. O 
novo JAP (2011) ratifica esses compromis-
sos específicos. 
 
O Diálogo nasce e se desenvolve em uma 
questão global, os Direitos Humanos, que 
têm uma trajetória importante anterior no 
relacionamento entre a UE e o Brasil. Essa é 
uma área amplamente apoiada pela UE por 
meio de múltiplos projetos no âmbito da 
sua política de cooperação para o desenvol-
vimento. Existe, inclusive, um regulamento 
específico, o Instrumento para a Promoção 
dos Direitos Humanos e a Democracia 
(IDDHR), que institui um instrumento de 
financiamento da UE para a promoção da 
democracia, do Estado de Direito e dos 
direitos humanos em nível mundial (2007-
2013), o que permite uma plataforma de 
ação concreta para o lançamento de 
iniciativas conjuntas e que foi utilizado no 
Brasil como apoio a ações apresentadas nos 

chamados à propostas que utilizaram esse 
instrumento de financiamento. 
 
A UE e o Brasil comprometeram-se a 
realizar as seguintes ações: encorajar um 
fórum da sociedade civil Brasil - UE sobre 
proteção dos direitos humanos e o respeito 
pelos princípios democráticos, com o 
objetivo de promover a compreensão das 
preocupações recíprocas em nível de atores 
não estatais; identificar e promover 
projetos específicos de cooperação voltados 
para a consecução de resultados tangíveis 
nessa esfera, com vistas a promover os 
direitos humanos, inclusive dos indivíduos 
pertencentes aos grupos mais vulneráveis, 
tais como as minorias étnicas, os homosse-
xuais, a infância, a pobreza, a escravidão, os 
presidiários, os idosos, os deficientes, mas 
também a igualdade do gênero e igualdade 
de oportunidades, entre outros; e finalmen-
te encorajar um fórum de discussão e 
intercâmbio sobre a proteção dos defenso-
res dos direitos humanos, de divulgação dos 
conhecimentos sobre a jurisprudência 
internacional e as políticas públicas. 
 

Organização do Diálogo 
Como prevê o JAP-I, a UE e o Brasil desen-
volveram juntos um quadro "institucional" 
que permite manter periodicamente 
consultas bilaterais sobre questões relacio-
nadas aos direitos humanos.  
 
O Diálogo é desenvolvido em um contexto 
de mútuo interesse de ambas as partes, 
inclusive, o impulso da UE ao Diálogo desde 
a sede central em Bruxelas é singular para 
este Diálogo, e o envolvimento da Delegação 
da UE em Brasília é também amplo. Aliás, 
não se dispõe de um Memorando de 
Entendimento que defina melhor os papéis 
institucionais e as expectativas mais 
específicas. 
 

Implementação  
A UE e o Brasil realizaram em 2009, em 
Brasília, a primeira sessão de um Diálogo 
bilateral de direitos humanos e continua-
ram um Diálogo formal sobre a cooperação 
no Conselho de Direitos Humanos da ONU, 
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em Genebra. Uma sessão de Diálogo análogo 
teve lugar também em Nova York, no final 
de 2010. 
 
As partes coorganizaram um seminário em 
Brasília sobre direitos humanos, em julho 
de 2010, com foco nos temas de direitos 
humanos e a segurança pública, defensores 
dos direitos humanos e, por último, nos 
direitos do coletivo de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais (LGBTT). 
O seminário foi promovido em conjunto 
pela EEAS e a Secretaria de Direitos 
Humanos e financiado em conjunto no 
âmbito do projeto de “Apoio aos Diálogos 
Setoriais UE-Brasil”. 
 
Foi o primeiro evento desse tipo organizado 
pela UE e pelo Brasil na América Latina e 
contou com a participação de cerca de 80 
representantes da Europa e do Brasil. As 
recomendações que se seguiram formaram 
os pontos da agenda da segunda sessão do 
Diálogo bilateral dos direitos humanos, 
realizada em Brasília, em maio de 2011.  
 
O Seminário possibilitou reunir informa-
ções da sociedade civil, de instituições 
públicas e da academia sobre iniciativas nas 
áreas de segurança pública, defensores de 
direitos humanos e LGBTT e discutir as 
prioridades que seriam utilizadas para o 
desenvolvimento das consultas políticas 
sobre esses temas no Brasil e nos Estados-
Membros da União Europeia. Possibilitou 
também um encontro entre os parceiros e 
os atores públicos e privados nas áreas de 
segurança pública, defensores de direitos 
humanos brasileiros e europeus e assim 
pôde fortalecer as relações e identificar 
possíveis sinergias e parcerias entre os 
atores desse Seminário. Em resumo, esse 
seminário e o Diálogo em si permitem a 
construção de relações de confiança e a 
articulação de uma rede de contatos 
institucionais em redor da questão dos 

Direitos Humanos e contribuem decidida-
mente para a construção e o 
desenvolvimento da parceria estratégica. 
 
As ações no contexto do Diálogo em Direitos 
Humanos aumentaram a coerência e estão 
mais concatenadas do que no princípio, mas 
a continuidade das mesmas é uma preocu-
pação compartilhada pelos parceiros. 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
O Diálogo, especialmente numa temática 
como os Direitos Humanos, precisa ser 
tecido ao redor de questões específicas que 
permitem evitar o risco de diálogos sem 
foco. Com identificação de ações específicas 
além das reuniões formais. O primeiro 
seminário demostrou sua utilidade. A UE e o 
Brasil estão a identificar modalidades de 
cooperação que permitam avançar nessas 
ações especificas. A EEAS e a Secretaria de 
Direitos Humanos concordaram na sequên-
cia de passos necessários, como foram a 
identificação das áreas concretas de 
cooperação em seguimento às recomenda-
ções feitas pela sociedade civil no 
seminário, a validação no contexto das 
reuniões formais do Diálogo e a preparação 
de ações de cara às próximas convocatórias 
do Projeto de Apoio aos Díalogos Setoriais 
UE – Brasil. 
 
Adicionalmente, apareceu recentemente o 
interesse nos temas da exploração sexual de 
jovens, para ser elaborado junto com a 
Europa, e também da prevenção em 
megaeventos esportivos. 
 
O novo JAP-II (2011) basicamente reafirma 
a importância do Diálogo para ambas as 
partes e reafirma o interesse nos conteúdos 
gerais do primeiro JAP, sublinhando a 
importância de aprofundar a questão das 
negociações conjuntas e a participação ativa 
nos fóruns multilaterais de alto nível. 
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DEC 2. Diálogo em Desarmamento e Não Proliferação 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
Brasil e UE concordam e compartilham 
interesses no tratamento das questões do 
desarmamento, da não proliferação e 
controle de armamentos, em particular no 
tocante a armas nucleares, químicas e 
biológicas e a seus meios de lançamento, e 
também no tocante a tráfico de pequenas 
armas, armamento leve e munições.  
 
Nesse contexto, no Plano de Ação Conjunto, 
em 2008, o Brasil e a UE propuseram-se a 
apoiar e a promover a implementação 
integral de seus compromissos existentes 
nos tratados e acordos internacionais; a 
cooperar para promover a pronta entrada 
em vigor do Tratado de Proibição Completa 
de Testes Nucleares; a buscar o lançamento 
imediato de negociações na Conferência de 
Desarmamento sobre um acordo de 
proibição da produção de material físsil; a 
aprofundar a cooperação na prevenção e 
luta contra o tráfico ilícito de materiais 
relacionados às armas de destruição 
massiva (ADMs); e a cooperar no combate 
aos estoques desestabilizadores e ao tráfico 
ilícito de pequenas armas e armamento leve 
(SALW) e suas munições. Ambas as partes 
concordam quanto à importância do 
cumprimento das obrigações sob os 
tratados internacionais de desarmamento e 
não proliferação. 
 
Os parceiros principais são o MRE (Itama-
raty) do lado brasileiro e a EEAS do lado 
europeu. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Brasil e a UE reafirmaram seu compro-
misso de trabalhar juntos para apoiar e 
reforçar o desarmamento multilateral e os 
tratados e acordos de não proliferação, 

assim como implementar suas obrigações 
internacionais. Tendo em conta os três 
pilares do Tratado de Não Proliferação 
atual, o desenvolvimento da energia nuclear 
para fins pacíficos, a não proliferação e o 
desarmamento, as partes acolheram com 
satisfação a conclusão bem-sucedida da 8.ª 
Conferência de revisão do Tratado, realiza-
da em maio de 2010, em Nova York, que 
reflete o compromisso firme da comunidade 
internacional em relação ao Tratado e sua 
vontade para consolidá-lo, congratulando-
se particularmente a aprovação dos planos 
de ação concretos em todos os três pilares 
do TNP e do entendimento alcançado sobre 
a aplicação da resolução de 1995 sobre o 
Médio Oriente. 
 
A respeito das questões nucleares, a posição 
do Brasil é marcada por um foco especial 
em dois dos três pilares do Tratado de Não 
Proliferação (desarmamento e utilizações 
pacíficas contra a não proliferação). O Brasil 
recusou-se a assinar e a ratificar o protocolo 
adicional que permitia inspeções mais 
aprofundadas pela IAEA em suas instala-
ções nucleares. Ele afirma que o sistema de 
verificação bilateral estabelecido com a 
Argentina oferece garantias suficientes de 
não proliferação. 
 
Organização do Diálogo 
Em geral, parece que as partes preferiram 
estabelecer uma abordagem formal de 
apoio ao multilateralismo nos âmbitos e 
fóruns internacionais relacionados ao 
desarmamento e não proliferação, mais que 
em negociações ou posições de tipo bilate-
ral, como os possíveis acordos a se alcançar 
no âmbito estrito do Diálogo.  
 

Implementação  
Realizaram-se reuniões de Diálogo políticos 
em nível de especialistas, anteriormente 
reuniões em nível de Grupo de Trabalho em 
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Desarmamento Global (CODUN) e Grupo de 
Trabalho em Não Proliferação 
(CONOP)/Troika; sobre a não proliferação e 
desarmamento anualmente entre a UE e o 
Brasil entre 2002 e 2009; nesse período, os 
Diálogos políticos foram conduzidos em 
nível de Direção Geral e embaixador, e 
foram tratadas e abrangidas as questões 
internacionais mais relevantes sobre a 
agenda de não proliferação e desarmamen-
to, incluindo questões nucleares, armas 
biológicas e químicas, armas convencionais, 
mísseis e espaço exterior. Na ultima 
reunião, em 2009, foram tratados os 
seguintes temas: Conferencia de Exame do 
Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP); Cúpula de Segurança 
Nuclear; garantia de suprimento multilate-
ral de combustível nuclear; CTBT; Irã; 
Coreia do Norte; Conferência do Desarma-
mento (CD); Resultados da I Comissão da 
LXIV Assembleia Geral das Nações Unidas; 
segurança no espaço; armas convencionais; 
preparação para a II Conferência de Revisão 
da Convenção de Ottawa sobre a Proibição 
do Uso, Armazenagem, Produção e Transfe-
rência de Minas Terrestres Antipessoal e 
sobre sua Destruição; e Convenção sobre 
Certas Armas Convencionais (CCAC).  
 
Em 2010, não houve reunião do diálogo 
sobre desarmamento e não proliferação. A 
não realização do mesmo possivelmente 
terá se dado em razão das mudanças 
institucionais ocorridas na esteira da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 
particular no que concerne à transferência 
de competências da antiga “Troika” da UE 
para o recém-criado Serviço Europeu de 
Ação Exterior (SEAE). Também a falta de 
entendimento e concordância das datas 
previstas para alguns dos encontros foi uma 
das razões. Aliás, o Brasil têm manifestado 
interesse na retomada do Diálogo no âmbito 
das mais recentes reuniões da Comissão 
Mista UE-Brasil. 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Brasil e a União Europeia trabalharão juntos 
no âmbito da Agência Internacional de 
Energia Atômica (IAEA) para apoiar e 

reforçar a Agência, promover a universali-
zação e a conformidade com o sistema de 
salvaguardas da IAEA e certificar-se de que 
os países que desejam desenvolver progra-
mas de energia nuclear para fins civis 
fazem-no em conformidade com os mais 
elevados padrões de segurança e não 
proliferação. O Brasil e a União Europeia 
reafirmaram sua determinação e compro-
misso com a busca de uma solução 
negociada para a questão nuclear iraniana, 
que iria restaurar a confiança internacional 
na natureza pacífica do programa nuclear 
do Irã, respeitando os direitos legítimos do 
Irã para a utilização pacífica da Energia 
Atômica. Brasil e a UE reafirmaram a 
importância das medidas de confiança 
sobre o programa nuclear iraniano e a UE 
congratulou-se com os recentes esforços 
feitos por Brasil e Turquia em respeito.  
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Área II 

Reforçar a Parceria Econômica, Social e Ambien-
tal para Promover o Desenvolvimento 

Sustentável 

 
A Área II é a mais ampla e ativa de todas e a UE e o Brasil percorreram um longo 
caminho para alcançar os objetivos do JAP-I. Eles foram mesmo além do escopo do 
documento que estabelece novos Diálogos em áreas não identificadas no JAP-I, tais 
como serviços financeiros, estatísticas e cooperação administrativa sobre questões 
de concorrência. Essas áreas adicionais de Diálogo foram integradas no recente 
JAP-II. Foi mantido um Diálogo ativo sobre questões relacionadas com o comércio, 
houve trocas regulares sobre as questões de propriedade intelectual e um meca-
nismo de consulta UE-Brasil sobre a aplicação de medidas e controles sanitários e 
fitossanitários foi formalmente criado. Diálogos-piloto em questões industriais e 
reguladoras setoriais foram estabelecidos nas áreas  de têxteis e vestuário, 
produtos florestais, metais não ferrosos, aço e minerais. Cúpulas de negócios UE-
Brasil foram organizadas, um Diálogo de alto nível macroeconômico e financeiro 
foi lançado, a cooperação no domínio do transporte aéreo tem sido particularmen-
te ativo e, no campo da sociedade da informação, o Diálogo foi formalizado e 
promovido. A UE e o Brasil têm mantido uma estreita cooperação em meio ambien-
te e questões da alteração do clima, a cooperação em matéria de energia 
desenvolveu-se eficazmente e em consonância com os objetivos do JAP-I e a 
cooperação em questões sociais e de emprego continuou com a sequência dos 
acordos preexistentes ao JAP. A UE e o Brasil têm continuado a cooperação já 
muito ativa no desenvolvimento e integração territorial. Os temas de avanço mais 
modesto da Área II do JAP-I são, provavelmente, a cooperação triangular, o Diálogo 
em matéria de modernização da administração pública e o Diálogo em transporte 
marítimo. 

 
DEC 3. Diálogo em Questões Macroeconômicas  
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE decidiram, em 2008, e 
incluíram seus compromissos no Plano de 
Ação Conjunto, coordenar esforços com 
vistas a contribuir para a reforma da 
arquitetura financeira mundial e evitar 
crises financeiras no futuro, assim como 
lançar um Diálogo regular de alto nível e 
aprimorar a coordenação em questões 
macroeconômicas e financeiras. Para isso, 

comprometeram-se a promover maior 
cooperação entre o Banco Europeu de 
Investimentos (BEI) e contrapartes no 
Brasil, em particular o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), mesmo em áreas de interesse 
transtemático pertencente a outros possí-
veis Diálogos, como mudança do clima, 
energia e infraestrutura. A esse respeito, o 
novo mandato de empréstimos externos do 
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BEI oferecia nesse contexto oportunidades 
ampliadas.  
 
O parceiro europeu é a DG-ECFIN, com a 
participação do Banco Europeu de 
Investimentos (BEI), e o contato do lado 
brasileiro fica dentro do Departamento de 
Assuntos Financeiros no Itamaraty e conta 
também com a participação ativa do 
Ministério da Fazenda e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) 

 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Diálogo facilita o intercâmbio de 
informações ao redor das percepções 
comuns sobre questões macroeconômicas, 
com a temática logicamente focada na crise 
econômica internacional. De fato, o Diálogo 
começa a se desenvolver realmente ao 
redor da crise internacional e da 
preponderância adquirida nesse momento 
pelas negociações conduzidas no seio do 
entorno do G-20. O objetivo do Diálogo é 
apoiar com intercâmbios bilaterais mais 
focados e técnicos as negociações de alto 
nível de caráter multilaterais mantidas no 
G-20. 
 

Organização do Diálogo 
O Diálogo de alto nível macroeconômico e 
financeiro foi lançado em 2009 e as partes 
desde então têm realizado reuniões anuais, 
permitindo uma frutífera troca de informa-
ções sobre suas respectivas situações 
macroeconômicas, bem como as opiniões 
respectivas e intercâmbio sobre questões 
abordadas no contexto das negociações do 
G-20. 
 
O Diálogo permite reforçar os acordos do G-
20 em nível bilateral UE-Brasil. Assim, 
também permite ter uma visão e entendi-
mento bilateral mútuo maior das propostas 
individuais e das posições de ambos os 
parceiros nas negociações do G-20. 
 
As negociações no G-20 são de conteúdo 
macroeconômico de alto nível e ocorrem 

com certa rapidez pela natureza multilate-
ral e pela plurivisão do grupo, então, o 
Diálogo permite aprofundar essas conver-
sações no contexto bilateral, aterrissar os 
conteúdos e fazer um entendimento das 
realidades macroeconômicas e financeiras 
dos parceiros e das suas respetivas posi-
ções. 
 
Aprofunda-se o entendimento das medidas 
adotadas pelos países na sequência dos 
acordos do G-20, permitindo a troca de 
informações técnicas sobre a implementa-
ção das decisões politicas. Sem o Diálogo 
bilateral posterior, essa troca se veria 
dificultada. 
 
Nesse sentido, o Diálogo UE-Brasil bilateral 
não é único; a UE mantem diálogos simila-
res com todos os países do G-20. O Diálogo 
com o Brasil é um dos mais fluidos de todos. 
O entendimento é amplo e se percebem 
interesses de ambas as partes na sua 
manutenção e em seu reforço. O Brasil 
adquire conhecimentos sobre áreas da sua 
economia em desenvolvimento e diversifica 
relações internacionais com a UE como 
plataforma e, por sua parte, a UE reforça as 
relações econômico-financeiras com um 
parceiro que, pelo grau de crescimento 
atual, tem ganhado um espaço preponde-
rante e singular no contexto econômico 
mundial atual, como é o Brasil. 
 

Implementação  
As reuniões do Diálogo configuram-se em 
torno a uma agenda que segue dois pontos 
principais: 1.- Atualização mútua e informa-
ção sobre as situações macroeconômicas de 
ambos os lados (UE, Brasil) 2.- Discussão 
dos pontos principais em relação às 
agendas e às temáticas nas negociações do 
G-20. 
 
O Diálogo foi devidamente configurado e 
sua primeira sessão teve lugar em julho de 
2009, em Brasília. Seu principal objetivo era 
promover o intercâmbio de informações 
sobre as respectivas situações macroeco-
nômicas e melhorar a coordenação no 
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contexto do G-20, do qual o Brasil também é 
membro.  
 
O segundo Diálogo macroeconômico e 
financeiro entre UE-Brasil realizou-se em 
junho de 2010, em Bruxelas. Foi uma 
ocasião adequada para informar as autori-
dades brasileiras sobre todas as medidas 
tomadas para garantir a estabilidade 
financeira da zona do euro e dos desenvol-
vimentos dos problemas na Grécia com a 
dívida, que culminou em um pacote de 
suporte liderado pela União Europeia 
conforme acordado em maio. 
 
Em junho de 2011, realizou-se a terceira 
reunião de alto nível do Diálogo no Brasil. 
Além de reforçar a mensagem sobre a 
importância do abrangente pacote da UE 
adotado para preservar a estabilidade da 
zona do euro, o Diálogo forneceu a oportu-
nidade de trocar opiniões sobre questões 
atuais abordadas no G-20, incluindo a 
questão dos fluxos de capitais e dos preços 
das commodities.  
 
Em princípio, o Diálogo nasce em nível 
politico alto, com contatos em nível de 
secretário de Estado no Brasil e diretor 
geral na UE, mas com os contatos entre as 
equipes de apoio, a troca de informação nos 
níveis técnicos se dinamizou e os funcioná-
rios estabeleceram relações de trabalho 
horizontais e com intercâmbio de informa-
ções, sendo esta uma das características do 

Diálogo mais interessantes, seu dinamismo 
atual. De questões puramente macroeco-
nômicas, o Diálogo tem evoluído e trata 
também muitos aspectos de caráter 
financeiro, mas técnico, de interesse para 
ambos os parceiros. 
 
Neste momento há contatos também 
informais, aproveitando outras reuniões ou 
missões, e com bom fluxo de informação 
entre a UE e o Brasil.  
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
O Brasil mostrou-se interessado em 
conhecer as experiências europeias no 
contexto macroeconômico e especialmente 
financeiro e a UE percebe o Diálogo como 
uma oportunidade de reforço das relações 
com um parceiro tão importante no 
contexto econômico mundial atual como é o 
Brasil. O Diálogo mantém-se flexível em 
suas linhas estratégicas, tem que ser flexível 
porquanto acompanha as negociações 
multilaterais do G-20, as quais variam em 
função da evolução da agenda internacional 
em economia, da situação e desenvolvimen-
to das crises mundiais e das prioridades 
marcadas pela própria presidência de turno 
do G-20. 
 
O novo JAP inclui uma declaração de 
continuidade e interesse mútuo nos termos 
gerais do Diálogo, sem poder entrar a 
especificidades dos conteúdos pela natureza 
intrinsecamente flexível do mesmo.

 
 

DEC 4. Diálogo em Questões Sanitárias e 
Fitossanitárias 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
 

No Plano de Ação Conjunto, em 2008, o 
Brasil e a UE propuseram-se a estabelecer 
um mecanismo de consultas em questões 
sanitárias e fitossanitárias (SPS) visando o 
aprofundamento da cooperação e do 
crescente entendimento recíproco sobre as 

respectivas questões SPS que pudessem 
afetar o comércio entre a UE e o Brasil. 
 
Os parceiros principais são o Departamento 
de Indústrias de Base no MRE (Itamaraty) e 
o Ministério de Agricultura do lado brasilei-
ro e a DG ENTR do lado europeu. 
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2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
A consulta em SPS tem como principal 
objetivo explicar os sistemas de controle e 
vigilância sanitária da UE e do Brasil uns 
aos outros e promover o entendimento 
recíproco sobre os respectivos sistemas de 
controle.  
 

Organização do Diálogo 
Do lado europeu, participam a Direção Geral 
Comércio (DG TRADE) e a Direção Geral 
Saúde e Consumidores (DG SANCO). Do lado 
brasileiro, participam o Ministério das 
Relações Exteriores, por meio da Divisão 
Agricultura e Produtos de Base, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). A DG TRADE é respon-
sável pelo secretariado, envolvendo 
também a DG SANCO, a comunidade 
empresarial e outros agentes econômicos 
relevantes. 
 

Implementação  
A primeira reunião do Diálogo foi realizada 
em 2010, em Bruxelas, na Bélgica. A 
segunda reunião foi programada para julho 
de 2011, à margem da reunião da Comissão 

Mista, mas acabou adiada para outubro, em 
Bruxelas. Em março de 2011, houve uma 
reunião de preparação com a DG TRADE, 
mas com a ausência da DG SANCO, houve 
uma quebra na continuidade do Diálogo.  
 
Há bom progresso entre o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e as autoridades sanitárias euro-
péias em relação ao encaminhamento das 
questões sanitárias e fitossanitárias 
bilaterais. O Mecanismo serve de instru-
mento institucional para regulamentar 
questões pendentes nessa área. Até o 
momento foram realizadas duas reuniões, a 
primeira em julho de 2010, e a segunda em 
outubro de 2011. Houve uma reunião 
intermediária, de seguimento, em março de 
2011. 
 
Evolução  
Espera-se manter a regularidade das 
reuniões do Mecanismo, a fim de que os 
encontros entre as autoridades de ambos o 
países sejam mais frequentes e contem com 
representantes de todas as áreas envolvi-
das. Almeja-se maior celeridade na 
resolução das pendências bilaterais.  
 

 

 
DEC 5. Diálogo em Questões Industriais e Regulatórias 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a União Europeia concordam que 
o adensamento das relações comerciais e 
dos fluxos de investimento impulsionarão o 
crescimento econômico e a prosperidade de 
suas sociedades. Com esse objetivo, o Brasil 
e a UE decidiram, no Plano de Ação Conjun-
to (JAP) de 2008, facilitar o intercâmbio de 
informações que permitam a ambos 
aproveitar oportunidades recíprocas e, 
especialmente, conduzir um Diálogo-piloto 
em questões industriais e regulatórias, em 
complemento às discussões relevantes 
realizadas no âmbito Mercosul-UE, com foco 
inicial nos seguintes setores: têxteis e 

vestuário; produtos florestais; aço; metais 
não-ferrosos; e minerais. 
 
Os parceiros principais são o Itamaraty, no 
nível político, e o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio 
Exterior (MDIC), no nível técnico, do lado 
brasileiro; e a DG ENTR do lado europeu.  
Além do MRE, do MDIC e da DG ENTR, 
também participam do Diálogo, como 
parceiros associados, representantes da 
indústria e de outros órgãos públicos 
relacionados a cada um dos setores 
selecionados. Entre os representantes da 
indústria, vários parceiros estão associados, 
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nomeadamente a Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil (ABIT), a Confederação 
Europeia das Indústrias do Ferro e do Aço 
(EUROFER), a Associação Europeia das 
Indústrias Mineiras (EUROMINES), o 
Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) e o 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), 
mencionando apenas alguns. 
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Para cada setor incluído no Diálogo, os 
principais objetivos são: a) obter uma 
melhor compreensão do conjunto de 
regulamentos técnicos, das normas e dos 
sistemas de avaliação de conformidade em 
ambos os lados; b) explorar a viabilidade de 
incrementar a compatibilidade de regula-
mentos e normas de cada parte; c) 
aumentar a transparência na atividade de 
regulamentação por meio do intercâmbio 
de informações sobre o desenvolvimento e 
a implementação de regulamentos em 
ambos os lados; e d) incentivar contatos 
entre as comunidades de negócios e 
promover iniciativas de cooperação de 
interesse mútuo, como, por exemplo, com 
joint ventures. 
 

Organização do Diálogo 
A UE e o Brasil estabeleceram Diálogo-
piloto em questões industriais e regulató-
rias nos setores de têxteis e vestuário, 
produtos florestais, metais não-ferrosos, 
aço e minerais. Os Termos de Referência, 
oficialmente assinados em setembro de 
2009, estabelecem princípios gerais, 
objetivos, métodos e procedimentos desse 
Diálogo. Entre as metas estão melhorar o 
ambiente administrativo, regulatório e de 
investimento, a fim de promover o aumento 
da competitividade e da sustentabilidade 
das empresas atuantes nesses setores,  além 
de melhorar a compreensão mútua e 
aumentar a cooperação nessas áreas.  
 
A estruturação do Diálogo não é simples e 
precisa envolver o setor privado, cuja 
mobilização e coordenação são complexas. 
Há muita fragmentação do setor privado 

brasileiro, que reúne, em alguns dos setores 
envolvidos, diferentes associações de 
representação ou entidades de articulação. 
Não é o caso do lado europeu, que se 
encontra bem articulado, com uma associa-
ção centralizada de representação 
industrial em todos os setores em questão. 
 

Implementação  
O acompanhamento do Diálogo-piloto em 
questões industriais e regulatórias nas 
áreas de têxteis e vestuário, produtos 
florestais, aço, metais não-ferrosos e 
minerais tem sido desenvolvido nas 
reuniões da Comissão Mista, no contexto da 
sessão sobre as relações econômicas e 
comerciais.  
 
Para tornar o Diálogo mais eficiente e 
orientado a resultados, é incentivada, desde 
o início, a participação de representantes da 
indústria de ambos os lados, bem como de 
autoridades da administração pública 
ligadas às áreas envolvidas.  
 
Realizaram-se, entre outros, os seguintes 
intercâmbios e atividades no âmbito do 
Diálogo:  
 
a) no setor de têxteis e vestuário, reunião 
em Bruxelas, na Bélgica, em outubro de 
2009, e videoconferência em 2010, com 
participação dos serviços da Comissão 
Europeia, da Euratex e, do lado brasileiro, 
do Itamaraty, da ABIT, do MDIC e da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI). 
 
b) no setor de produtos florestais, não foi 
possível, até o momento, realizar reunião.  
 
c) no setor do aço, reunião em Paris, em 
maio de 2010, com a participação dos 
serviços da Comissão Europeia, da 
EUROFER, da ESTA e, do lado brasileiro, do 
MRE, do MDIC, da ABDI e do Instituto Aço 
Brasil. 
 
d) no setor de metais não-ferrosos, reunião 
em junho de 2010, em São Paulo, com 
participação dos serviços da Comissão 
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Europeia, da Eurométaux e, do lado brasi-
leiro, do MRE, do MDIC, da ABDI, do Banco 
Nacional para o Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), da Federação de 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 
além de representantes do setor industrial 
brasileiro (Instituto de Metais Não-Ferrosos 
- ICZ, Associação Brasileira de Alumínio - 
ABAL, Associação Brasileira de Metalurgia - 
ABM, Associação Brasileira do Cobre - ABC, 
entre outras, além de representantes de 
empresas). 
 
e) no setor de minerais, reunião realizada 
em junho de 2010, em São Paulo, com a 
participação dos serviços da Comissão 
Europeia, da Euromines e, do lado brasilei-
ro, do MRE, do MDIC, do Ministério de 
Minas e Energia (MME), do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), do 
BNDES, FIESP, de representantes do setor 
industrial brasileiro (Instituto Brasileiro de 
Mineração - IBRAM), além de representan-
tes de empresas. 
 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 

O principal objetivo do Diálogo é facilitar o 
entendimento mútuo entre as partes, de 
modo a promover a atividade empresarial e 
a melhorar a competitividade das indústrias 
nos setores abrangidos. Esse objetivo está 
sendo atingido e avança-se em direção 
satisfatória para as partes.  

 
O Diálogo tem incentivado a participação de 
representantes da indústria de ambos os 
lados, o que apresenta desafios pelos custos 
de deslocamento dos grupos de interesse 
para sua participação em ações de fomento 
do intercâmbio. Também deve ser assegu-
rada a participação da administração 
pública e das autoridades diretamente 
responsáveis pelos temas a serem tratados, 
de forma a tornar o Diálogo mais eficiente e 
orientado aos resultados. 
 
Outra preocupação é evitar a duplicação de 
esforços com outros foros existentes de 
cooperação bilateral setorial em âmbito 
brasileiro e europeu, aos quais o Diálogo 
deve agregar valor e atuar de forma 
complementar. 

 

DEC 6. Diálogo sobre Propriedade Intelectual 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
No Plano de Ação Conjunto (PAC) de 2008, 
o Brasil e a União Europeia se propuseram a 
elaborar em conjunto uma abordagem 
consensual e equilibrada sobre a observân-
cia dos direitos de propriedade intelectual, 
que poderia constituir a base para promo-
ver inovação e estabelecer um Diálogo 
objetivo sobre o desafio comum de comba-
ter a pirataria e a contrafação em ambos os 
territórios. 
   
Os parceiros principais são o Grupo de 
Propriedade Intelectual do MRE (GIPI) e a 
Divisão de Propriedade Intelectual do MRE 
(DIPI), do lado Brasileiro, e a DG ENTR, do 
lado europeu. 

 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Desde 2008, Brasil e União Europeia têm 
mantido reuniões informais anuais sobre 
propriedade intelectual. Dentre os objetivos 
do diálogo, destaquem-se o intercâmbio de 
informações sobre (a) resultados das 
medidas nacionais/regionais de observân-
cia dos direitos de propriedade intelectual 
(DPIs), (b) legislações nacionais/regionais 
em matéria de proteção e observância dos 
DPIs e (c) negociações em foros multilate-
rais (OMC e OMPI). 
 
Organização do Diálogo 
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As partes se reúnem anualmente, e os 
resultados dos encontros são relatados à 
Comissão Mista Brasil-União Europeia. 
 
Implementação  
A III Reunião do Diálogo Informal sobre 
Propriedade Intelectual ocorreu em 16 de 
dezembro de 2010, em Brasília. A agenda do 
encontro foi composta pelos seguintes 
temas: (1) apresentação da Coordenadoria-
Geral do Grupo Interministerial de Proprie-
dade Intelectual (GIPI); (2) Reforma da lei 
de direitos autorais brasileira; (3) Infrações 
aos direitos autorais no ambiente digital; 
(4) Defesa da concorrência e modelos de 
sociedade de gestão coletiva; (5) contratos 
de transferência de tecnologia; (6) backlog 
no registro de patentes e marcas; (7) papel 
da ANVISA no registro de patentes no 
Brasil; (8) Protocolo de Madri; (9) Ativida-
des relacionadas à observância dos direitos 
de propriedade intelectual; e (10) discussão 

sobre temas relacionados à OMC e à OMPI. 
Os resultados da III Reunião do Diálogo 
Informal foram relatados durante a XIII 
Comissão Mista Brasil-União Europeia, 
realizada em 1º de junho de 2011. 
 
A próxima reunião do Diálogo deverá ser 
realizada em 6 de dezembro de 2011, em 
Bruxelas. 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Brasil e União Europeia têm se engajado de 
forma construtiva no diálogo informal com 
vistas a identificar pontos de convergência 
no tocante à proteção e à observância dos 
DPIs e a intercambiar informações sobre o 
tema. Vale ressaltar que trata-se de matéria 
sensível para ambas as partes, tendo em 
vista seu impacto não apenas sobre interes-
ses comerciais, como também sobre temas 
de interesse público, a exemplo da saúde 
pública e do acesso ao conhecimento. 

 

DEC 7. Diálogo em Transportes Aéreos 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
No Plano de Ação Conjunto (JAP) de 2008, o 
Brasil e a União Europeia reconheceram a 
importância de fortalecer a cooperação em 
matéria de aviação, em particular no 
estabelecimento de um acordo horizontal 
na área do transporte aéreo e de um acordo 
bilateral sobre segurança da aviação. Outros 
objetivos são estimular o intercâmbio de 
informações relativas a políticas de trans-
porte aéreo e explorar o potencial de 
cooperação em outras áreas de políticas de 
transporte aéreo, como o Programa 
Europeu de Modernização da Infraestrutura 
de Controle do Tráfego Aéreo (SESAR). 

Nesse Diálogo estão particularmente 
envolvidas a DG MOVE e a Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação (EASA), do 
lado europeu, e a Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), do lado brasileiro. 

Ambos os parceiros institucionais têm 
participado nas reuniões da Comissão 
Mista. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Este Diálogo tem como foco estratégico a 
cooperação em segurança aérea e reconhe-
cimento de certificados de 
aeronavegabilidade, com objetivo de 
facilitar o comércio de produtos e serviços 
aeronáuticos, assegurando ao mesmo 
tempo o respeito aos padrões de segurança. 
 

Organização do Diálogo 
O Diálogo encontra-se muito bem organiza-
do, com intercâmbios frequentes ao redor 
dos temas abrangidos pelos acordos 
assinados entre as partes. Há contatos ad 
hoc entre os parceiros à margem dos 



Avaliação do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil 
NÚMERO DO PROJETO: DCI-ALA/2006/018-698 

DEC 1. Diálogo em Transportes Aéreos   31 

 

encontros oficiais para o correto desenvol-
vimento do Diálogo. 
 
Implementação  
A cooperação no transporte aéreo tem sido 
particularmente intensa e bem-sucedida, e 
os objetivos fixados no JAP de 2008 foram 
integralmente atingidos e, inclusive, 
ultrapassados. As negociações sobre um 
acordo horizontal no domínio do transporte 
aéreo, bem como em segurança da aviação 
civil, foram concluídas com êxito, e os 
acordos foram assinados na 4ª Cúpula UE-
Brasil, realizada em julho de 2010, em 
Brasília.  
 
A Comissão Europeia, o Brasil e a Comissão 
Latino-Americana de Aviação Civil organi-
zaram a primeira Cúpula UE-América Latina 
de Aviação Civil, no Rio de Janeiro, em maio 
de 2010. À margem da Cúpula, o então vice-
presidente da Comissão Europeia e o 
Ministro da Defesa brasileiro debateram as 
relações de aviação UE – Brasil. 
 
Como consequência daquelas tratativas, 
foram concluídas em março de 2011 as 
negociações de um acordo abrangente de 
serviços aéreos entre Brasil e União 
Européia, o qual garantirá ampla liberaliza-
ção dos mercados de transporte aéreo entre 
as Partes. Esse acordo possibilitará um 
tratamento igualitário para todos os países 
da UE, eliminando situações diferenciadas 
decorrentes de acordos bilaterais existentes 
entre o Brasil e vários Estados-Membros da 
União Europeia. 
 
Recentemente, algumas ações realizadas no 
contexto do Diálogo, com apoio do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE – Brasil, 
foram motivadas pela necessidade de 
formação de recursos humanos qualificados 
para atuar nas atividades de regulação e 
fiscalização da aviação civil, haja vista o 
substancial crescimento verificado nos 
últimos anos no mercado brasileiro de 
transporte aéreo.  

 
Além disso, o Brasil sediará nos próximos 
anos eventos esportivos de repercussão 
mundial, como a Copa do Mundo de 2014 e 
as Olimpíadas de 2016. Esses eventos 
provocarão um afluxo substancial de 
turistas ao país, aumentando significativa-
mente o tráfego aéreo de passageiros.  
 
Nesse contexto, é importante o aprendizado 
sobre as melhores práticas internacionais 
em termos de regulação e fiscalização da 
segurança operacional e da segurança da 
aviação civil, sendo a União Europeia 
importante parceiro devido à sua ampla 
experiência  em atividades de gerenciamen-
to de risco, treinamento de inspetores de 
segurança operacional e em simuladores de 
operações e sistemas de gerenciamento de 
crises.  
 
É com o objetivo de estreitar o relaciona-
mento entre especialistas brasileiros e 
europeus que foi acordada entre as Partes a 
realização de um seminário para conhecer 
as melhores práticas de gerenciamento de 
tráfego adotadas pelas autoridades de 
aviação civil europeias cujos países tenham 
sediado eventos esportivos.  
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Recentemente o Brasil tem expressado 
interesse em explorar, juntamente com a 
UE, questões relativas à mudança do clima e 
ao impacto da aviação civil nas emissões de 
CO2 e no efeito estufa. O objetivo da ação é 
identificar e difundir conhecimentos sobre 
os impactos da aviação civil para a mudança 
climática, seus desafios e potencialidades, 
assim como identificar as melhores práticas 
institucionais e operacionais da União 
Europeia que possam ser utilizadas para 
promover o desenvolvimento sustentável 
da aviação civil brasileira.  
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DEC 8. Diálogo em Transporte Marítimo 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Diálogo entre o Brasil e a União Europeia 
no setor de transporte marítimo visa: a) 
trocar opiniões e informações para aperfei-
çoar as operações das empresas de 
navegação do Brasil e da UE e facilitar o 
próprio transporte; b) examinar e desen-
volver possibilidades de cooperação em 
áreas como portos, transporte fluvial, 
infraestrutura, dragagem, proteção maríti-
ma e segurança, com objetivo de facilitar o 
comércio; e c) discutir abordagens em 
organizações internacionais relevantes. 
 
Os parceiros principais são a DG MOVE, do 
lado europeu, e o Ministério dos Transpor-
tes (MT) e Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ), do lado brasileiro. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O objetivo estabelecido para o transporte 
marítimo no Plano de Ação Conjunto (PAC) 
é continuar a desenvolver todos os aspectos 
do Diálogo em transporte marítimo, cujo 
estabelecimento, na 9ª Comissão Mista UE-
Brasil do Acordo Quadro de Cooperação 
Bilateral, em abril de 2005, antecede o PAC. 
O Diálogo visa também discutir posições no 
âmbito das organizações internacionais e 
nas respectivas convenções, como a 
Organização Marítima Internacional (OMI) e 
a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). 
 

Organização do Diálogo 
Os Termos de Referência para o Diálogo 
foram estipulados pelas partes em setem-
bro de 2006. O Diálogo consiste na troca de 
opiniões e informações a fim de melhorar as 
operações de companhias de navegação 
brasileiras e da UE e facilitar o transporte 
marítimo entre as partes. 
 

Implementação  

Até o momento foram realizadas duas 
reuniões do Diálogo. A primeira ocorreu em 
Brasília, às margens da 10ª reunião da 
Comissão Mista, em março de 2007. A 
reunião foi precedida de uma visita aos 
portos de Santos e do Rio de Janeiro e de 
um encontro em São Paulo com empresas 
europeias de navegação e transporte 
marítimo sediadas no Brasil. A segunda 
reunião foi realizada em Bruxelas, na 
Bélgica, em julho de 2009, às margens da 
11ª reunião da Comissão Mista. A próxima 
reunião será realizada em data a ser 
definida. 
 
As reuniões concentraram-se no intercâm-
bio de informações sobre a política 
marítima, na evolução do mercado do 
transporte marítimo em ambas as regiões e 
na evolução dos fóruns internacionais, com 
destaque para a OMI.  
  
O Diálogo explorou também áreas de 
cooperação, como a proteção e a segurança 
marítimas, políticas portuárias, desenvol-
vimento e gestão de portos, transporte 
fluvial, conexões com outros sistemas de 
transporte e financiamento de grandes 
infraestruturas, considerando impactos 
ambientais e sociais. 
 
A cooperação teve um início dinâmico, 
marcado por uma troca constante de 
informações após a primeira reunião de 
Diálogo e a realização de várias reuniões no 
contexto das negociações na OMC sobre 
transporte marítimo.   
  
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Apesar de ter enfrentado certas dificuldades 
para progredir, ao colocar-se sobre a mesa 
discussões sobre questões sensíveis para as 
partes e que tocam interesses comerciais, 
ambas as partes reafirmaram o interesse 
em aprofundar todos os aspectos do Diálogo 
sobre Transporte Marítimo, na declaração 



Avaliação do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil 
NÚMERO DO PROJETO: DCI-ALA/2006/018-698 

DEC 1. Diálogo em Sociedade da Informação   33 

 

conjunta da V Cúpula Bilateral, realizada em outubro de 2011. 
 

 
DEC 9. Diálogo em Sociedade da Informação 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a União Europeia estão compro-
metidos com a construção de uma 
Sociedade da Informação centrada na 
pessoa, não discriminatória e orientada ao 
desenvolvimento. Nesse contexto, no Plano 
de Ação Conjunto (JAP) de 2008, ambos se 
propuseram a: a) trabalhar em estreita 
coordenação em todos os fóruns internaci-
onais como sequência dos resultados da 
Cúpula Mundial da Sociedade da Informa-
ção (CSMI); b) expandir o Diálogo e a 
cooperação bilaterais em Tecnologias da 
Informação e das Comunicações (TICs); c) 
dar prosseguimento ao Acordo Brasil-UE de 
Cooperação Científica e Tecnológica, 
sobretudo aprimorando a colaboração no 
âmbito do 7° Programa-Quadro de Pesquisa 
e Desenvolvimento Tecnológico; e d) 
promover o conhecimento mútuo por meio 
de seminários, oficinas e atividades conjun-

tas. 

Os parceiros principais são o Ministério de 
Ciência e Tecnologia, na sua da Divisão 
Sociedade da Informação, do lado brasileiro, 
e a DG INFSO, do lado europeu. Também 
participa no nível politico ativamente o 
MRE brasileiro. 

 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Brasil e a UE entendem que as TICs são 
essenciais para promover a inovação, a 
competitividade e o crescimento econômi-
co, desempenhando papel fundamental na 
busca por inclusão digital, coesão social, 
melhora da qualidade de vida e redução da 
pobreza.  
 

O Diálogo é aberto e inclui apenas temas de 
interesse mútuo, com base em uma agenda 
que varia de acordo com a demanda do 
flexível e rápido setor das telecomunica-
ções. É baseado principalmente em 
intercâmbio de boas práticas. 
 

Organização do Diálogo 
O Diálogo foi formalizado em setembro de 
2010, em Bruxelas, na Bélgica, por meio da 
assinatura de termos de referência. Abrange 
a cooperação em pesquisa e desenvolvimen-
to e política e aspectos regulamentares no 
domínio da sociedade da informação/TIC.  
  
Tanto política como tecnicamente, o Diálogo 
é fluido. Há reuniões técnicas frequentes e 
acompanhamento político por parte do 
MRE. Os intercâmbios são relevantes e 
significativos e a informação flui com 
coerência e para satisfação de ambos os 
parceiros. Permite a aprendizagem mútua, a 
conciliação de pontos de vista e interesses e 
o posicionamento internacional conjunto 
em muitas questões relacionadas às 
tecnologias da informação. 
 
 

Implementação  
A cooperação entre a UE e o Brasil em 
sociedade da informação tem sido realizada 
principalmente em nível bilateral. No 
entanto, houve também uma cooperação em 
nível regional (UE – América Latina e 
Caribe) no programa de cooperação @LIS2, 
abrangendo atividades como: a) o plano 
eLAC 2015 para o desenvolvimento da 
sociedade da informação na região; b) a 
RedClara, que interconecta redes de 
investigação e educação; c) a rede pan-
Europeia de alta velocidade GEANT2; e d) a 
Regulatel, organização das entidades 
reguladoras de telecomunicações latino-
americanas e seu Diálogo com os regulado-
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res europeus. Além disso, também há 
cooperação birregional no contexto do 
Mercosul por meio do projeto Mercosul 
Digital, que engloba atividades nos campos 
de e-learning e e-commerce, e do projeto 
Mercosul Audiovisual. 
 
A UE e o Brasil trabalharam em estreita 
coordenação nas instâncias internacionais 
para facilitar a implementação da Cúpula 
Mundial da Sociedade da Informação, que 
inclui o Fórum de Governança da Internet. 
 
Ambas as partes também reforçaram sua 
colaboração em Tecnologias da Informação 
e das Comunicações no 7º Programa-
Quadro (FP7) de investigação e desenvol-
vimento tecnológico, por meio da 
sensibilização em seminários e de ativida-
des conjuntas, tal como previsto no JAP de 
2008. Isso resultou em um aumento 
substancial de participantes brasileiros nos 
projetos do FP7 nesse domínio. Além disso, 
um edital conjunto para projetos de 
pesquisa e desenvolvimento foi lançado 
com sucesso em setembro de 2010, concen-
trando-se em áreas das TICs relevantes e de 
interesse comum, no contexto da implemen-
tação do acordo Brasil-UE para cooperação 
científica e tecnológica.  

 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
A cooperação atual entre o Brasil e a UE é 
madura, equânime e mostra uma boa 
evolução do Diálogo. Tanto o Brasil quanto 
a UE aportam fundos de contrapartida para 
a realização dos editais conjuntos para 
projetos de pesquisa e desenvolvimento 
para consórcios brasileiro-europeus, com 
avaliação conjunta das propostas. Esses 
intercâmbios já estão ocorrendo e são 
realizados mediante videoconferências. 
 
A agenda de Pesquisa & Desenvolvimento 
continua a crescer com muitos recursos de 
apoio, tanto os provenientes do Programa-
Quadro quanto do próximo programa, 
denominado Horizon 2020. Os contatos 
multiplicam-se e, por isso, necessitam de 
maior atenção, pois o rápido crescimento 
demanda tempo e recursos humanos e 
financeiros para um acompanhamento 
adequado. Os Programas-Quadro não 
fornecem os recursos para o acompanha-
mento do Diálogo político-técnico e da 
cooperação bilateral, sendo um gargalo a 
falta de fundos para sustentar a crescente 
atividade. 

 

DEC 10. Diálogo Promoção da Cooperação Triangular 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
No quadro dos compromissos adquiridos 
individualmente pelo Brasil e pela UE para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio, perante as negociações 
que deram fruto à parceria estratégica, o 
Brasil e a UE mostraram-se convencidos de 
que, unindo forças, poderiam acelerar o 
progresso rumo a essas prioridades 
partilhadas.  
 
Nesse contexto, no Plano de Ação Conjunto 
(JAP) de 2008, o Brasil e a UE propuseram-
se a intensificar esforços para: a) desenvol-
ver e compartilhar mecanismos financeiros 

inovadores; b) intensificar o intercâmbio 
em cooperação Sul-Sul; c) explorar oportu-
nidades de cooperação triangular com 
países em desenvolvimento em setores 
como a bioenergia (na produção sustentável 
de biocombustíveis) e a saúde (na produção 
local de medicamentos genéricos essenci-
ais); e d) explorar oportunidades de 
cooperação triangular com países em 
desenvolvimento na área da agricultura, 
promovendo a inovação de forma a gerar 
uma produção mais eficiente em países 
africanos. 
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Os parceiros principais são a DG DEVCO, do 
lado europeu, e o MRE (Itamaraty) e a 
Agência Brasileira de Cooperação, do lado 
brasileiro.  
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Brasil tem expressado claramente seu 
interesse no desenvolvimento das relações 
Sul-Sul, as quais constituem uma das 
prioridades. Nesse caso, a cooperação 
triangular, embora não seja um setor 
específico, assume particular relevância no 
contexto dos Diálogos Setoriais. Impulsio-
nados pela ABC, vários ministérios 
lançaram projetos de cooperação técnica ou 
capacitação institucional com países em 
desenvolvimento, particularmente os países 
do Mercosul e os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP).  
 
Tanto a UE como o Brasil reconhecem o 
potencial valor que o reforço da cooperação 
triangular para o desenvolvimento pode 
agregar em termos de sinergia e comple-
mentaridade. No entanto, estão igualmente 
cientes das dificuldades que tal mecanismo 
de cooperação representa, sobretudo em 
termos operacionais. Nesse contexto, a ABC 
organizou, em maio de 2009, com o apoio 
do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais 
União Europeia – Brasil, um seminário com 
o tema Cooperação triangular: caminhos 
para o desenvolvimento. 
   
Organização do Diálogo 
Não existe um Diálogo formal em torno da 
cooperação triangular como elemento 
exclusivo e diferenciador. É difusa a linha 
que separa seu status como Diálogo per se, 
ou como mecanismo de cooperação com 
possível transversalidade. Essa transversa-
lidade refere-se aos vários Diálogos que são 
suscetíveis de serem focos de atenção 
também em esquemas de cooperação 
triangular. 
 

Implementação  
A UE e o Brasil progrediram na busca dos 
amplos objetivos e desafios identificados e 

concordados no primeiro JAP, sobretudo no 
avançoda cooperação triangular com países 
em desenvolvimento. Em 2009, o Brasil 
firmou acordos sobre possíveis modalida-
des, princípios, âmbito temático e 
geográfico da cooperação triangular. Foi 
criado um programa de trabalho conjunto 
em cooperação triangular envolvendo a 
União Africana (UA) com foco em bioener-
gia sustentável na África. Devido à lentidão 
na resposta favorável da UA, a Comissão 
Europeia e o Brasil decidiram trabalhar 
diretamente com países africanos, com a 
perspectiva de viabilizar uma possível 
triangulação na temática dos biocombustí-
veis. Chegaram-se a acordos com Quênia e 
Moçambique. 
 
Em 2011, foi lançado o estudo sobre a 
viabilidade da produção de bioenergia em 
Moçambique. No Quênia, os termos de 
referência ainda estão em discussão. A 
temática dos biocombustíveis é muito 
importante para o Brasil, envolve por 
natureza interesses comerciais e, portanto, 
resulta em um assunto sensível, indepen-
dentemente das dificuldades próprias de 
um relacionamento (triangular) ainda em 
fase inicial. Isso tem dado lugar a algumas 
dificuldades que, sem dúvida, tornam lento 
o progresso do Diálogo. 
 
Brasil e UE estão analisando em conjunto 
um possível trabalho triangular no setor da 
governança no Timor-Leste, por meio do 
apoio à criação de um Tribunal de Contas e 
de um apoio conjunto ao Parlamento 
Nacional. E no contexto mais amplo, dos 
PALOP, há possibilidades de trabalho 
conjunto triangular em matéria eleitoral.  
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Por meio da participação ativa no grupo de 
trabalho sobre a eficácia da ajuda (OECD –
DAC) e na equipe orientada à tarefa (Task 
Team) na cooperação Sul-Sul (OECD -TT/ 
SSC), a UE e o Brasil mantêm um intercâm-
bio regular de pontos de vista sobre 
questões como a eficácia e o volume dos 
fluxos da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento 
e a coordenação de doadores para melhores 
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práticas na prestação da ajuda. Nesse 
contexto, a cooperação triangular tem sido 
abordada e está sendo estudada em 
profundidade. Esses grupos de trabalho 
esperam publicar guias e metodologia 
específica de trabalho no contexto da 
cooperação triangular no fim de 2011, as 
quais serão uma referência importante para 
o relacionamento na cooperação triangular 
entre a UE e o Brasil. 
 

O desafio político na cooperação triangular 
entre a UE, o Brasil e países em desenvol-
vimento é assegurar a plena apropriação de 

conhecimento pelos países beneficiários e 
alinhar ações possíveis a suas estratégias de 
desenvolvimento nacional. Um desafio 
técnico para a Comissão Europeia é o fato 
de que nenhum dos instrumentos existentes 
foi concebido para a execução triangular e 
seu sucesso depende parcialmente da 
vontade de os países beneficiários usarem 
recursos dos programas indicativos 
nacionais e regionais de caráter bilateral, no 
âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento, para articular as ações propostas. 

 

 

DEC 11. Diálogo em Desenvolvimento Social 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
 
Brasil e UE compartilham o interesse em 
reforçar seu Diálogo sobre políticas de 
trabalho e sociais a fim de definir soluções 
efetivas apropriadas a cada região.  
 
Nesse contexto, no Plano de Ação Conjunto, 
em 2008, o Brasil e a UE propuseram-se, em 
consonância, a: promover o emprego pleno, 
livremente escolhido e produtivo para 
mulheres e homens; fortalecer a agenda de 
trabalho decente, em particular quanto a 
princípios fundamentais, salários justos e 
direitos no trabalho; combater o trabalho 
infantil e o trabalho forçado; desenvolver a 
cooperação e o intercâmbio na área de 
políticas ativas e de instrumentos para o 
mercado de trabalho, inclusive em orienta-
ção profissional e oportunidades de 
aprendizagem continuada; cooperar na área 
de saúde e segurança no ambiente de 
trabalho; fortalecer a cooperação e o 
Diálogo no campo dos sistemas de seguri-
dade social, especialmente mediante a 
extensão da cobertura a trabalhadores 
atípicos e precários; apoiar o Diálogo e o 
intercâmbio de melhores práticas na área 
de responsabilidade social corporativa e 
códigos de conduta justa em empresas, com 

vistas especialmente ao desenvolvimento 
da norma ISO 26000; e intercambiar 
melhores práticas sobre envelhecimento 
das sociedades e mudança demográfica e 
sobre inclusão social, em particular com 
relação às minorias. 
 
Os parceiros principais são o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), o Ministério da Previdência Social 
(MPS) e o Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE), do lado brasileiro, e a DG EMPL, 
do lado europeu.  

 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
As políticas de coesão social para promover 
a redução da pobreza e das desigualdades, 
bem como as questões relativas ao emprego 
e aos mercados de trabalho, são áreas 
prioritárias para a parceria estratégica 
entre a UE e o Brasil. Na sequência de 
alguns encontros em nível ministerial em 
fóruns e conferências internacionais, foi 
decidido entre as partes formalizar um 
acordo de cooperação no domínio do 
desenvolvimento social com foco na 
melhoria das condições de vida das popula-
ções menos favorecidas.  
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O Brasil e a UE estão comprometidos com o 
combate ao trabalho infantil e ao trabalho 
forçado, com a promoção do desenvolvi-
mento social, com o emprego pleno, 
livremente escolhido e produtivo para 
mulheres e homens e com o trabalho 
decente com efetivo respeito aos princípios 
fundamentais, salários justos e direitos no 
trabalho.  
 
Organização do Diálogo 
A cooperação UE-Brasil nesse campo foi 
estabelecida ao abrigo do acordo de 
cooperação quadro, em abril de 2008, 
quando a Comissão Europeia assinou um 
memorando de entendimento (MoU) com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e o Ministério da Seguran-
ça Social. Foi integrado no JAP-I de 2008 
como uma das áreas de Diálogo existente a 
ser desenvolvido durante o período de 
2009-2011. E depois foi reforçado no atual 
e recentemente consertado JAP. O Diálogo 
assim formalizado prevê reuniões anuais 
além de intercâmbios ad-hoc quando 
estima-se necessário. O Diálogo tem como 
objetivo consolidar a relação de cooperação 
entre as partes por meio do intercambio de 
conhecimentos e melhores práticas no setor 
social. 
 

Implementação  
Após umas atividades conjuntas de lento 
início, agora a base do Diálogo está mais 
consolidada e permite uma colaboração 
continuada no futuro. 
 
Nenhuma ação realizou-se no âmbito do 
Diálogo, até maio de 2010, quando uma 
reunião de alto nível entre o comissário e o 
ministro brasileiro da Segurança Social teve 
lugar à margem dos encontros ministeriais 
entre a UE-LAC sobre Segurança Social. 
Propuseram-se a relançar o Diálogo e as 
atividades conjuntas no âmbito do memo-
rando de entendimento. Nesse momento, ao 
mesmo tempo, o Ministério do Trabalho e 
Emprego manifestou interesse em cooperar 
com a Comissão Europeia sobre questões de 
emprego, designadamente as competências 

correspondentes às necessidades do 
mercado de trabalho, emprego para os 
jovens, bem como a proteção social. 
 
Como resultado, foi organizado um seminá-
rio conjunto em junho de 2010, em Brasília, 
sobre “Trabalho Decente”, com vista ao 
intercâmbio de experiências e melhores 
práticas sobre trabalho, emprego, trabalho 
decente e questões sociais, bem como a 
melhoria da cooperação UE-Brasil nos 
fóruns internacionais (G20, OIT). Promoveu-
se um debate frutífero e, apesar das 
diferenças óbvias entre as duas regiões, os 
parceiros concordaram que existe potencial 
de cooperação possível para enfrentar 
desafios sociais e emprego. A importância 
dos postos de trabalho especialmente no 
contexto da atual crise econômica, a 
necessidade de proporcionar às pessoas 
com as competências adequadas para 
estarem preparadas para o emprego, a 
necessidade de implementar políticas 
abrangentes para enfrentar a pobreza e 
promover a coesão, a relevância do ensino e 
a importância para ajudar os jovens a 
encontrar um emprego decente e a necessi-
dade de reforçar a cooperação entre as 
diferentes partes interessadas, por exemplo, 
os ministérios de trabalho e os ministérios 
da educação, foram algumas das principais 
questões abordadas.  
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Após esse primeiro grande seminário, um 
representnte do MTE participou de Fórum 
de Trabalho Decente, organizado pela 
Presidência belga em Bruxelas em outubro 
de 2010, ocasião em que foram reiteradas 
as intenções de se realizar um encontro de 
especialistas de emprego em Bruxelas em 
junho de 2011 para continuidade dos 
trabalhos iniciados no Seminário de 
Brasília. A seguir houve mudança de 
interlocutores do lado europeu e desde 
então, os contatos têm sido esporádicos e os 
avanços, escassos. Na reunião da Comissão 
Mista, realizada em julho de 2011, os dois 
lados reiteraram seu compromisso com o 
Diálogo e com a promoção do trabalho 
conjunto. A provável participação futura do 
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Brasil no programa regional Eurosocial 
pode dar mais importância ao Diálogo. 
 
Outro elemento a se considerar seria a 
conveniência e oportunidade de utilização 
do Diálogo no processo de implementação 
das Recomendações dos Ministros do 
Trabalho do G20. Em setembro de 2011, por 
iniciativa da União Européia, houve uma 
reunião entre o Comissário e o Ministro do 
Trabalho e Emprego às margens da  
Reunião de Ministros do Trabalho do G20 
em Paris, ocasião em que as partes renova-
ram a intenção de retomar e dar continui-

continuidade ao Diálogo.  Na oportunidade 
comentou-se sobre a conveniência de 
recepcionar, no marco do Diálogo, a 
proposta da OCDE de realizar um estudo 
com o Brasil sobre Emprego de Jovens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEC 12. Diálogo em Políticas de Integração Regional 
_____________________________________________________________________ 

 
1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
A redução de disparidades regionais é um 
tema central das políticas internas do Brasil 
e da UE, previsto tanto na Constituição 
Federal brasileira (art. 3º) quanto no 
Tratado que institui a União Europeia (art. 
158). Dessa forma, a cooperação Brasil – UE 
para a política regional representa o 
reconhecimento da convergência desse 
objetivo e dos desafios comuns para atingi-
lo.  
 
O Brasil e a União Europeia possuem 
interesses e problemas semelhantes quanto 
à temática do desenvolvimento regional. As 
disparidades socioeconômicas dos territó-
rios pranteiam a necessidade de políticas 
para a geração de oportunidades de 
desenvolvimento para regiões das 27 
unidades federativas brasileiras e dos 27 
países-membros da UE. As alternativas 
superam a tradicional divisão norte-sul 
brasileira ou a distinção antigos-novos 
integrantes da UE, apontando para uma 
política mais abrangente da concepção de 
desenvolvimento regional. 
 
Nesse contexto, no Plano de Ação Conjunto, 
em 2008, o Brasil e a UE propuseram-se a 
intensificar o Diálogo sobre Política 

Regional, selecionando como prioridades 
coesão territorial e governança a vários 
níveis; parceria, planejamento estratégico e 
estratégias de desenvolvimento territorial,; 
desenvolvimento da capacidade 
administrativa; capacidade de coordenação; 
comunicação, acompanhamento e avaliação 
interinstitucional; e esquemas de 
cooperação entre as regiões, incluindo a 
cooperação transfronteiriça.  
 
O Diálogo em sua totalidade está fortemente 
baseado em uma troca bidirecional de 
experiências, especialmente tomando como 
modelo de aprendizagem as experiências 
europeias, mais avançadas no trabalho na 
temática em coesão e integração regional. 
 
É um Diálogo transversal que envolve 
muitos parceiros, sendo os principais a DG 
REGIO, do lado europeu, e o Ministério da 
Integração Nacional (MI) do lado brasileiro. 
Outros parceiros no Brasil são o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), o Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estadística (IBGE), o Tribunal 
de Contas da União, o qual tem um interesse 
particular pelo desenvolvimento de 
indicadores de monitoramento e avalição da 
politica da União; e também para o inter-
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câmbio de informação com a Europa em 
matéria de informação estatística. A 
interação é boa entre o MI e a DG REG. 
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Foi assinado um Memorando de Entendi-
mento (MoU) abrangente, em novembro de 
2007, entre a Comissão, a DG REGIO e o 
Ministério da Integração Nacional, do lado 
Brasileiro. Com base nas prioridades 
identificadas no JAP-I, um programa de 
trabalho de 2009-2011 foi estabelecido em 
2008 com duas prioridades principais: 
 
1) Intercâmbio de experiências, conheci-
mentos e melhores práticas, incluindo 
reforço institucional sobre políticas 
regionais, como desenvolver competências 
e preparar os decisores políticos e funcio-
nários em níveis diferentes de governo no 
Brasil - federal, estadual e local - sobre o 
desafio de implementar políticas regionais.  
 
2) Suporte técnico para políticas regionais e 
reforçar as práticas, a capacidade, o 
acompanhamento e a avaliação de estraté-
gicas em programas e planos regionais 
integrados.  
 
Apareceu recentemente uma linha sobre o 
tema de regiões fronteiriças multiplex, 
como o caso de Foz do Iguaçu, no Brasil, 
onde pode ser feito também um 
aproveitamento, neste caso do lado 
brasileiro, das experiências e conhecimento 
existentes na Europa por sua qualidade 
plurinacional integrada. 
 
Organização do Diálogo 
Os parceiros mantêm sessões chamadas 
“Oficinas de Planejamento” periódicas, para 
avaliar, analisar e tratar sua cooperação a 
cada três ou quatro anos. Até a presente 
data fizeram duas sessões, uma para 2007-
2010 e outra para 2010-2014. 
 
O Diálogo tem crescido e amadurecido bem, 
na sequência da própria agenda política 
brasileira na temática.  Em princípio, o 

Diálogo era estruturado em torno a 
conferências com temáticas gerais, sem 
entrar em questões técnicas; 
posteriormente evoluiu a um Diálogo com 
incorporação de outros atores, como o 
Ministério Desenvolvimento Industria e 
Comércio Exterior e mesmo o Tribunal de 
Contas Brasileiro, e incorporação de 
discussões mais técnicas e focadas, por 
exemplo, sobre controle financeiro e 
acompanhamento de políticas públicas. 
 
Trata-se de um Diálogo ativo. A contraparte 
brasileira no MI imprime grande dinamismo 
ao Diálogo, sendo este uma exceção aos 
outros Diálogos em questões regionais 
estabelecidos entre a UE e outros países 
BRICs, como a China e a Rússia. O Brasil 
resulta ser um parceiro com alto nível 
propositivo e muita proatividade nesse tipo 
de Diálogo, promovendo uma maior 
resposta do lado europeu.  
 

Implementação  
O Diálogo tem sido um sucesso, enquanto 
tem permitido intercambiar experiências 
em coesão territorial, bem como em 
governança em múltiplos níveis; 
intercambiar experiências sobre 
planejamento estratégico e sobre a 
organização de estratégias de 
desenvolvimento territorial voltadas para a 
redução de disparidades sociais e regionais; 
intercambiar experiências sobre o 
desenvolvimento de capacidade 
administrativa, coordenação e comunicação 
interinstitucional e capacidade de 
monitoramento e avaliação; desenvolver 
esquemas de cooperação entre regiões, 
inclusive cooperação transfronteiriça, fruto 
das ultimas colaborações; e estimular o 
apoio técnico para o desenvolvimento e a 
consolidação de políticas regionais. 
  
Na questão de intercâmbio de experiências, 
a cooperação incluiu desde a assinatura do 
Memorando de Entendimento a numerosas 
conferências e seminários e trocas de 
informações, algumas com intercâmbio de 
especialistas de ambos os lados sobre temas 
sublinhados no JAP-I, como governança em 



Avaliação do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil 
NÚMERO DO PROJETO: DCI-ALA/2006/018-698 

DEC 1. Diálogo em Políticas de Integração Regional 40 

 

vários níveis, planejamento estratégico, 
cooperação transfronteiriça, inovação, 
informação, avaliação, acompanhamento, 
controle financeiro e auditoria, além de 
visitas à Europa para permitir que especia-
listas brasileiros aprendessem sobre as 
experiências europeias. 
 
Fruto do Diálogo e de seu promissor 
caminho, em 2010, a DG REGIO também 
colaborou com a OCDE para realizar uma 
"Análise Territorial" do Brasil para ajudar 
as autoridades brasileiras a construir 
capacidade estratégica em desenvolvimento 
territorial. O estudo explorou desejáveis 
critérios sobre os quais pode ocorrer 
inovação sistêmica em escala regional. O 
principal objetivo era compreender os 
principais fatores e mecanismos para 
promover a competitividade e a inovação. 
Algumas das recomendações do estudo 
serão implementadas ao longo dos próxi-
mos anos. Por último, foi criado um website 
dedicado à cooperação da política regional 
com os países terceiros.  
 
Na questão prioritária do JAP-I sobre o 
desenvolvimento de ações de cooperação 
entre regiões, em especial, teve lugar uma 
troca de programa regional entre regiões da 
União Europeia e mesorregiões brasileiras, 
que são regiões de prioridade na política de 
desenvolvimento regional brasileiro. Em 
2009, cerca de 40 representantes de cinco 
mesorregiões brasileiras realizaram uma 
semana de visitas a varias regiões da 
Europa. 
 
Na questão também presente no JAP-I da 
"implementação de projetos-piloto" e 
"cooperação transfronteiriça", o trabalho 
avançou bem no desenvolvimento de 
projetos-pilotos comuns para melhorar a 
cooperação entre a União Europeia (Guiana 
francesa) e o vizinho Brasil. Em particular, 
mais de 20 projetos foram aprovados no 
âmbito do programa FEDER "Amazônia". 
Um estudo sobre a cooperação transfrontei-
riça foi realizado em 2010 para a futura 
cooperação nas áreas selecionadas, incluin-
do a área da tríplice fronteira Argentina-

Brasil-Paraguai, mostrando um alto 
potencial de cooperação. 
 
Existem atualmente algumas discrepâncias 
de critério na área de políticas regionais na 
política doméstica brasileira para o 
encaminhamento de mais propostas que 
permitiram maior aceso a financiamento de 
ações para implementação das políticas. 
Sendo esse o maior constrangimento do 
desenrolar do Diálogo. 
 
Em geral, o papel dos funcionários e peritos 
da UE tem sido explicar as experiências 
positivas e menos positivas adquiridas 
nesse domínio na Europa, ao longo de mais 
de 20 anos e quatro períodos de planeja-
mento regionais.  
 
A participação da delegação brasileira no 
evento europeu denominado Open Days nos 
anos de 2009 e 2010 constituiu uma 
oportunidade para apresentar a política 
regional brasileira em um fórum internaci-
onal altamente qualificado, garantindo a 
divulgação da Política Nacional de Desen-
volvimento Regional em âmbito global, com 
ampliação da rede de parceiros e de 
contatos para além do território europeu. 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
É um dos Diálogos mais ativos na demanda 
do mecanismo de apoio aos Diálogos 
Setoriais, mesmo assim, tratam-se de ações 
pequenas no seu conjunto em nível 
orçamental. 
 
Este Diálogo é singular no sentido em que 
tem acesso a recursos da própria  DG REG, 
que financia algumas das ações necessárias. 
Mesmo assim, os parceiros, 
fundamentalmente do lado brasileiro, no 
Ministério da Integração, acham que é 
importante a vinculação com o mecanismo 
de apoio aos Diálogos Setoriais. 
 
É um Diálogo exemplar no sentido da 
clareza dos interesses de ambas as partes, e 
o modelo de intercâmbio de know-how 
possível, especialmente também pela 
experiência em integração regional 
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existente na Europa. 
 
Após mais de três anos de cooperação 
efetiva Brasil-UE para o desenvolvimento 
regional, para ambos os parceiros parece 
possível a inclusão de novos temas prioritá-
rios na agenda da iniciativa. As avaliações 
conjuntas clarificaram que as linhas 
priorizadas na gênese da cooperação devem 
ser mantidas, especialmente no que tange à 
troca de experiências/apoio técnico e ao 
fortalecimento da capacidade institucional e 
de governança da política regional brasilei-
ra, em vista dos resultados exitosos 
alcançados até o momento. Não obstante, 
novas questões vão ser contempladas. Os 
projetos transversais, com envolvimento de 
parceiros adicionais, são de grande interes-
se, podendo abranger diferentes agências 
europeias e outros ministérios e órgãos 
governamentais no Brasil.  
 
A questão transfronteiriça também merece 
realce. A gestão conjunta de projetos nas 

fronteiras ganha destaque como potencial 
de integração e articulação regional, 
especialmente no âmbito do Mercosul, de 
modo que a experiência europeia é valiosa. 
 
Outra questão de interesse para a UE é que 
o Brasil, baseado nessas experiências, 
exerce liderança em relação a outros países 
em temáticas de integração regional no 
âmbito latino-americano, especialmente no 
Mercosul. 
 
As perspectivas futuras da cooperação 
Brasil – UE para o desenvolvimento regional 
são, portanto, promissoras, com novas 
possíveis dimensões a serem exploradas. O 
Diálogo oferece por sua natureza boas 
possibilidades de trabalho intersetoriais. A 
complexidade do tema, os inúmeros 
desafios, a convergência de interesses e as 
diferenças econômicas e sociais das 
diversas regiões brasileiras e europeias 
contribuem para o enriquecimento desse 
Diálogo. 

 

 
DEC 13. Diálogo em Governança do Setor Público 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE concordaram, em 2008, no 
Plano de Ação Conjunto, em dar prossegui-
mento ao intercâmbio de experiências e à 
cooperação na área da modernização do 
Estado e da administração pública, median-
te o desenvolvimento de atividades de 
capacitação nos Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário; fundamentalmente 
estimulando desde o Diálogo ao intercâm-
bio de informações e de especialistas, bem 
como a elaboração de estudos comparati-
vos. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Os eixos estratégicos ao redor dos quais 
giram as questões mais proeminentes deste 
Diálogo são a modernização do Estado, a 
modernização da gestão pública e o desen-

volvimento institucional necessário para 
conseguir as duas anteriores. Inicialmente 
foram identificadas, de acordo com esse 
esquema, algumas áreas de interesse, 
nomeadamente: gestão de recursos huma-
nos, governo eletrônico, ética, combate à 
corrupção e reforma da administração 
pública. 
 
O atual governo brasileiro põe muito 
empenho em investir na gestão pública. 
Criou-se uma Câmara de Políticas de Gestão 
(CGDC), como assessoria da presidente, com 
o intuito de definir os parâmetros de uma 
Gestão Pública Democrática e ao mesmo 
tempo mais eficiente. A CGDC reúne 
conhecimentos de outros países e da gestão 
no setor privado para aconselhar o governo 
sobre ações como a revisão dos modelos 
jurídico-institucionais, o mapeamento de 
processos racionais de eficiência, a revisão 
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das estruturas organizacionais, a formação 
de pessoal e o investimento em indicadores 
de desempenho. 
 
Organização do Diálogo 
O estabelecimento de um Diálogo sobre a 
governança do Setor Público é indicado 
como um objetivo específico no JAP-I, 
conjunto adoptado pela UE e o Brasil, aliás, 
o Diálogo nunca foi formalizado; a UE e o 
Brasil, no entanto, continuaram a manter 
reuniões ad-hoc e intercâmbio de informa-
ções sobre a modernização da 
administração pública.  
 
Implementação  
O Diálogo se iniciou, embora não formal-
mente, em 2008, com reuniões entre o 
Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão do Brasil e a DG ADMIN (naquele 
tempo). Não se conseguiu formalizar o 
Diálogo, devido fundamentalmente à 
próxima mudança de governo no Brasil 
naquele tempo; e do lado europeu não 
houve condições de assinar porque não 
tinham recursos para dedicar pessoal a esse 
Diálogo. Em principio, a DG ADMIN ia 
liderar o Diálogo por parte da CE, e também 
coordenar internamente as ligações com 
outras DGs; adicionalmente propôs servir 
como ponto de contato para as relações com 
os Estados-membros, cujas experiências em 
governança pública e reforma administrati-
va poderiam ser mais úteis ao Brasil. As 
conversações continuaram com a atual DG 
HR.  
 
Apesar da falta de formalização do Diálogo, 
algumas ações foram encaminhadas, tal 
como combinado inicialmente. Foram 
realizados alguns eventos no Brasil, 
nomeadamente um seminário em Adminis-
tração Pública, o III Congresso da CONSAD, 
de Avaliação de desempenho na Adminis-
tração Pública, sobre Estruturação e 
implantação de Indicadores em gestão de 
pessoas na Administração Pública e sobre 
Compras Sustentáveis. Prevê-se ainda 
realizar, com apoio do projeto, ações em 
relação à gestão para resultados e partici-
pação social nas políticas públicas. Também 

se realizaram algumas assistências técnicas 
nas temáticas: Profissionalização da Alta 
Gerência e Melhora da prestação de 
serviços públicos por meio da Carta de 
Serviços e Centrais de Atendimento Inte-
grado 
 
Uma reunião entre os especialistas relevan-
tes de ambos os lados teve lugar em 
Bruxelas à frente da Comissão Mista UE-
Brasil, em julho de 2011. 
 
O resultado dessas ações, embora bem-
sucedidas, não é muito claro. A inspiração e 
boas intensões ainda ficam, no contexto do 
possível Diálogo, difusas por falta de 
encaminhamento institucional.   
 
As limitações relativas aos recursos 
humanos e financeiros disponíveis para o 
Diálogo por parte da UE apareceram, e os 
serviços relevantes são, portanto, obrigados 
a tomar uma abordagem reativa, em vez de 
proativa nesse campo. Além disso, as 
prioridades atuais na DG HR giram em 
torno aos países da vizinhança e do norte da 
África, assim como no contexto do alarga-
mento, ou seja, o Brasil não seria nesse 
contexto uma prioridade.  
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
O Diálogo não adquiriu uma dimensão 
política e mantém-se em nível técnico. O 
impulso ao Diálogo e o maior interesse vem 
do lado brasileiro, da parte técnica do MP. O 
MP procura estabelecer um Diálogo 
pragmático, de caráter essencialmente 
técnico, que possa se desenvolver gradual-
mente em torno de poucas áreas temáticas, 
evitando, assim, a falta de servidores 
disponíveis para acompanhar as atividades. 
Neste momento, o Diálogo não tem perspec-
tivas de avançar decididamente; não se 
percebe pelos serviços relevantes da UE 
qual poderia ser o valor agregado que teria 
este Diálogo para a UE, a não ser enquadra-
do no futuro em contextos mais regionais, 
como o Mercosul, ou multilaterais, como as 
NNUU ou a OCDE. 
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Mesmo assim, o Brasil poderia se beneficiar 
de relacionamentos institucionais interes-
santes nas questões da modernização do 
Estado, que poderiam ser facilitados pela 
CE, bem como administrações públicas de 

Estados-Membros e instituições especiali-
zadas na Europa, como o European Institute 
for Public Administration. 
 

 

 

DEC 14. Diálogo em Dimensão Ambiental do 
Desenvolvimento Sustentável e Mudança do Clima 
_______________________________________________________________________ 

 
1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE são importantes parceiros 
nos esforços por uma maior ação internaci-
onal a fim de dar resposta a desafios 
ambientais globais, em particular a mudan-
ça do clima, a desertificação, a 
biodiversidade e a conservação das flores-
tas. A UE e o Brasil colaboram firmemente 
na promoção de uma parceria ambiental 
para o desenvolvimento sustentável e estão 
comprometidos em conjugar esforços por 
uma maior ação internacional a fim de 
responder a desafios de impacto global. E, 
assim, a dimensão ambiental do desenvol-
vimento sustentável é uma das prioridades 
no quadro do programa bilateral de 
cooperação 2007-2013, firmado entre a UE 
e o Brasil em 2007 e no âmbito dos JAP-I e 
JAP-II da parceria estratégica.  
 
Os principais tópicos do Diálogo em 
questões ambientais são: redução das 
emissões de carbono causadas pelo desma-
tamento; gestão florestal sustentável; 
modelos de produção e consumo sustentá-
veis; gestão de recursos hídricos; proteção 
do ambiente e conservação de ecossiste-
mas; prevenção da perda de biodiversidade; 
poluição e gestão de resíduos e desperdí-
cios; tecnologias energéticas de baixo 
carbono; cooperação em pesquisa ambien-
tal; e governança internacional na área do 
ambiente.       
 
Os principais parceiros são, do lado brasi-
leiro, o Itamaraty, que lidera o Diálogo com 
a participação ativa do Ministério do Meio 

Ambiente. Do lado europeu, há dois parcei-
ros principais, a DG ENV e a DG CLIMA, 
criada em 2010.  
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Diálogo político foi concebido ao redor 
dos seguintes temas: alterações climáticas, 
economia verde, desenvolvimento susten-
tável e biodiversidade/florestas. 
 
Organização do Diálogo 
O Diálogo compreende um Diálogo de 
política de alto nível e um grupo de trabalho 
sobre as alterações climáticas e reúne-se 
periodicamente, anualmente. 
 
Três reuniões de alto nível, de caráter 
bilateral do Diálogo sobre a dimensão 
ambiental do desenvolvimento sustentável, 
lançado em 2006, foram realizadas. A 
primeira ocorreu em 2009, em Brasília, 
sobre a dimensão ambiental do desenvol-
vimento sustentável; em 2010 foi a vez de 
Bruxelas, incluindo uma reunião informal 
sobre a sustentabilidade dos biocombustí-
veis; e, em 2011, em Brasília mais uma vez. 
O Diálogo político é realizado em nível de 
altos funcionários. Nas reuniões políticas 
participaram, em nível ministerial, secretá-
rios de Estado, do lado brasileiro, e 
diretores gerais e diretores do lado euro-
peu. 
 

Implementação  
Trata-se de um Diálogo muito ativo. A 
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Europa tem interesse em conhecer de perto 
a visão e os conhecimentos brasileiros nos 
temas ambientais. Há foco também nas 
propostas a serem levadas à Cúpula Rio+20. 
  
Desde a adopção do JAP-I, a UE e o Brasil 
intensificaram sua cooperação em nível 
bilateral e também nos diferentes fóruns 

multilaterais em questões do meio ambien-
te.  
 
Praticamente todas as áreas prioritárias 
identificadas no JAP-I foram abordadas 
dentro das reuniões do Diálogo. Apesar 
disso, a cooperação bilateral não avançou 
no trabalho associado a resíduos e produtos 
químicos, na qual parece existir um com-
promisso limitado além dos 'normais' 
contatos no âmbito multilateral. 
 
Com relação às alterações climáticas, 
reuniões frequentes com especialistas 
técnicos brasileiros foram realizadas à 
margem das negociações internacionais 
sobre o clima para discutir posições de 
ambas as partes e identificar maneiras 
construtivas de se fazer as negociações. 
Além disso, existem reuniões regulares em 
nível oficial sênior durante o segmento de 
alto nível da Conferência da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(UNFCCC). 
 
Além disso, no âmbito do mecanismo de 
apoio dos Diálogos, varias ações específicas 
foram apoiadas. De fato, é um dos Diálogos 
mais demandantes em termos orçamentais 
ao mecanismo de apoio; são ações que têm 
como objetivo, entre outros, o intercâmbio 
das melhores práticas nas abordagens das 
políticas relacionadas à gestão de água 
doce, monitoramento de biodiversidade e 
gestão sustentável das florestas.  
 
O Diálogo não responde a um planejamento 
estruturado e, às vezes, desenvolve-se sem 
uma linha bem definida. Exemplos de 
algumas deficiências em termos de 
continuidade das ações são: o 
monitoramento da biodiversidade, linha 
que não continuou mais, ou a questão das 

águas, que teve ajuda do Projeto de Apoio 
aos Diálogos Setoriais. 
 
A impressão é que as ações específicas dos 
níveis mais técnicos do Diálogo e do 
intercâmbio, aquelas que demandam mais 
atenção do projeto de apoio aos Diálogos 
Setoriais, são as que provêm do Ministério 
de linha brasileiro, o Ministério do Meio 
Ambiente. Essas ações nem sempre estão 
alinhadas aos conteúdos políticos do 
Diálogo e existe certa dispersão no seu 
conjunto. O Diálogo em nível politico tem 
um olhar para o futuro, especialmente no 
quadro dos acordos e negociações multila-
terais, e portanto, por exemplo, as 
conversações sobre a RIO+20 concentram 
grande parte do debate atual. O Ministério 
do Meio Ambiente, por sua parte, encontra-
se envolvido com o dia a dia da política 
“doméstica” em matéria de desenvolvimen-
to sustentável e nem sempre há 
coincidência. Alguns filtros temáticos e de 
congruência politica podem ser aplicados ao 
conjunto das propostas para obter uma 
maior coerência entre os níveis técnicos e 
políticos do Diálogo, assim como entre as 
ações especificas propostas em conjunto. 
Adicionalmente, um plano de trabalho que 
encaminhasse a implementação atual do 
JAP poderia ajudar também a aumentar a 
coerência do andamento do Diálogo 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
A redução das emissões devido ao desma-
tamento e à degradação florestal é um 
tópico que foi abordado ultimamente nas 
reuniões bilaterais em nível de especialistas 
no âmbito da parceria. Além disso, uma 
gestão florestal sustentável e a redução do 
desmatamento são áreas focais do progra-
ma de cooperação bilateral CE-Brasil 2007-
2013. 
 
Ultimamente, a atenção ao aproveitamento 
sustentável das florestas e à sustentação de 
florestas tem atingido, para satisfação de 
ambas as partes, grande importância e será 
sem dúvida um dos pontos de encontro no 
Diálogo.  
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O Diálogo foi desdobrado em dois a partir 
do ultimo JAP-II, de outubro de 2011, fruto 
de um desdobramento operativo e funcional 
também do parceiro europeu. A partir desse 
momento, as questões de mudança do clima 

passaram a ser objeto de um Diálogo 
específico, liderado, do lado europeu, pela 
recentemente criada DG CLIMA. 
  

 

 
DEC 15. Diálogo em Política Energética 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE reconhecem a necessidade 
de trabalhar com vistas a obter fornecimen-
to de energia garantido e sustentável. 
Ambos veem na promoção da energia 
renovável, nos esforços de aperfeiçoamento 
da eficiência energética e no acesso à 
energia uma contribuição importante para a 
satisfação das necessidades de desenvolvi-
mento sustentável, bem como para a 
conquista de maior segurança energética.  
 
O principal objetivo deste Diálogo consiste 
em facilitar o intercâmbio e a cooperação 
entre a UE e o Brasil em todos os aspectos 
relacionados à segurança e à sustentabili-
dade energéticas. 
 
Neste contexto, em maio de 2006, com a 
visita do presidente da CE ao Brasil, foi 
assumido o compromisso político de 
aprofundar a cooperação bilateral no 
domínio da energia, cuja importância 
estratégica aumenta significativamente na 
agenda internacional. Em julho de 2007, a 
UE e o Brasil assinaram, em Bruxelas, os 
Termos de Referência relativos ao Diálogo 
Setorial sobre política energética.  
 
Os parceiros institucionais são a DG ENER, 
em associação com a EEAS, do lado da UE, e 
o MRE, em associação com o Ministério de 
Minas e Energia (MME), do lado brasileiro. 
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) também manifestou interesse em 
participar ativamente no âmbito deste 
Diálogo, particularmente no que diz 
respeito à regulação do setor energético e 
dos mercados de energia elétrica e à 
cooperação triangular. 

 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
No quadro do Diálogo sobre Política 
Energética, as partes se comprometeram 
especificamente a fortalecer a cooperação 
em questões como os principais desdobra-
mentos internacionais em matéria de 
energia; as políticas voltadas para aperfei-
çoar a segurança energética; as questões 
regulatórias para mercados de energia 
competitivos; a eficiência energética e 
gestão da demanda; a eficiência energética 
em nível internacional; tecnologias de 
menor teor de carbono, incluindo gás e 
carvão limpo; a cooperação em segurança 
nuclear, com atenção especial às tecnologias 
seguras e sustentáveis; o desenvolvimento e 
a disseminação de tecnologias de energia 
renovável, biocombustíveis (consolidação 
de mercados, padrões técnicos, inovação 
tecnológica em produção de bioenergia) e a 
segurança de infraestruturas energéticas 
vulneráveis. 
 
Organização do Diálogo 
No contexto do acordo, decidiu-se que as 
reuniões de estratégia política seriam 
celebradas entre as partes, alternadamente 
em Bruxelas e em Brasília, em princípio 
uma vez por ano. Adicionalmente, reuniões 
de trabalho com especialistas poderiam ser 
organizadas, com o fim de facilitar discus-
sões e consultas técnicas com maior 
profundidade sobre os diferentes assuntos.  
 
Realizaram-se até ao momento três reuni-
ões: a primeira, em nível ministerial, 
realizou-se em São Paulo, em novembro de 
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2008. A segunda realizou-se em Bruxelas, 
em setembro de 2009. E a terceira foi uma 
videoconferência de alto nível celebrada em 
julho de 2011. Em 2010, não foi programa-
da nenhuma reunião. Existe incerteza sobre 
a realização da próxima reunião, já que  
poderiam considerar-se reuniões bianuais a 
partir desse momento. 
 
Implementação  
O Diálogo em energia tem sido bastante 
profícuo para a negociação e a concertação 
de posições em fóruns internacionais e 
regionais no campo da energia e do meio 
ambiente, como, por exemplo, a Conferência 
Internacional sobre Biocombustíveis, a 
Parceria Internacional para a Economia do 
Hidrogênio, o Fórum de Liderança em 
Sequestro de Carbono, a Parceria Internaci-
onal para a Cooperação em Eficiência 
Energética etc. 
 
Até a data, o Diálogo tem se desenvolvido 
adequadamente, na opinião de ambas as 
partes, apesar da demanda do lado europeu 
de um maior acompanhamento brasileiro 
dos resultados das visitas técnicas e dos 
estudos. As principais questões debatidas 
nas três reuniões do Diálogo realizadas 
giraram ao redor dos seguintes tópicos: 
questões regulamentares para os mercados 
de energia competitiva; gerenciamento da 
eficiência da energia e da demanda, por 
meio do Acordo Internacional sobre 
Cooperação em Eficiência Energética 
(IPEEC); cooperação industrial entre a UE e 
o Brasil em tecnologias de baixo teor de 
carbono; acompanhamento da política de 
extração e exploração do Brasil, os biocom-
bustíveis sustentáveis e segunda geração de 
biocombustíveis, incluindo a cooperação 
trilateral. Esse último elemento inseriu nas 
conversações outro aspecto de interesse, 
sobretudo para o Brasil, a iniciativa para o 
desenvolvimento sustentável de bioenergia 
na África entre a UE, o Brasil e a UA. 
 
Nesse ultimo caso, se sugeriu a criação de 
um programa de cooperação triangular 
entre África, Brasil e a Comissão em 
biocombustíveis, seguindo um programa-

piloto com os países africanos interessados, 
de acordo com o seguinte esquema: a) O 
Brasil iria transferir para os países africa-
nos seu know-how, tecnologia e experiência 
gerencial; b) a UE iria apoiar o desenvolvi-
mento da produção sustentável de 
bioenergia; e c) a população africana se 
beneficiaria socialmente e economicamente.  
Aparentemente decresceu o interesse da 
UA. O Brasil e a Comissão sugeriram 
começar a entrar em contato com países 
africanos individualmente e chegou-se a um 
acordo sobre uma lista curta: Quênia e 
Moçambique, e alguns estudos já foram 
conduzidos. A questão é encontrar meca-
nismos financeiros, do lado da UE, para 
entrar em um esquema de cooperação 
triangular plena (ver o Diálogo relaciona-
do). Além disso, outro constrangimento foi 
o envolvimento nas conversações pela parte 
brasileira do setor privado, o qual enfriou o 
Diálogo por disparidade de critérios sobre a 
oportunidade ou não de conduzi-lo com 
uma perspectiva também comercial. 
 
A UE considera prioritários os temas 
relacionados à integração energética 
regional e lhes dá mais importância no 
Diálogo, enquanto que o Brasil insiste no 
desenvolvimento da agenda relacionada aos 
biocombustíveis e especialmente na 
triangulação. 
 
O Ministério do Meio Ambiente brasileiro 
solicitou ao mecanismo de apoio aos 
Diálogos Setoriais uma ação sobre energia 
renovável, em parceria com a DG ENER, 
remitido pela DG ENV. A DG ENV considera 
que essa ação tem uma boa relação com os 
objetivos e âmbito do Diálogo em Políticas 
Energéticas, contribuindo assim para o 
avanço do Plano de Ação Conjunto EU-
Brasil em seu capítulo de energia. 
 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE têm muitos pontos em 
comum sobre energia. Eles têm mercados 
internos grandes, com fortes necessidades 
energéticas e indústrias bem estabelecidas 
com um know-how considerável. Ambos 
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consideram o potencial das energias 
renováveis desde os momentos iniciais de 
desenvolvimento do Diálogo e se tornaram 
estabelecedores de standards e padrões 
para os outros países e regiões nesse 
campo. Além disso, ambos estão fortemente 
convencidos no multilateralismo e se 
envolvem construtivamente na dialética 
energética internacional.    
 
Apesar do bom andamento geral, este 
Diálogo não é tão prioritário para a DG 
ENER, a qual encontra-se no presente mais 
focada em questões relacionadas a países 
limítrofes, das vizinhanças europeias, e, por 
exemplo, em questões relacionadas à 
segurança do abastecimento energético 
especialmente naqueles casos de condução 
transfronteiriça de gás. Por outra parte, e 
olhando para o futuro, a importância do 
Brasil como parceiro estratégico da UE no 
domínio da energia é suscetível de aumen-

tar, na perspectiva de uma crescente 
produção de petróleo e de biocombustíveis  
por parte do Brasil. 
  
No ultimo encontro de alto nível do Diálogo, 
em junho de 2011, os representantes de 
ambas as partes concordaram com algumas 
das ações imediatas para encaminhar o 
Diálogo em Políticas Energéticas, tais como: 
a formação de um Comitê Diretivo nas 
questões de cooperação em bioenergia com 
países da África; a organização de um 
seminário com peritos de ambas as partes 
em critérios de sustentabilidade para as 
energias renováveis; a partilha de lições em 
formulação de políticas públicas sobre 
eficiência energética; e a transferência de 
tecnologias e revisão conjunta do plano de 
acompanhamento até 2050, denominado o 
caminho à descarbonizacão.  
 

 
 

DEC 16. Diálogo em Energia Nuclear 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
No Plano de Ação Conjunto, em 2008, o 
Brasil e a UE propuseram-se a explorar 
oportunidades de cooperação em pesquisas 
para o uso pacífico da energia nuclear, em 
particular para o exame da possibilidade de 
abertura das negociações de um acordo de 
cooperação no campo da pesquisa em 
energia de fusão entre o Brasil e a EAEC 
(EURATOM), o que, entre outros aspectos, 
facilitaria o apoio ao interesse brasileiro de 
acesso ao projeto do Reator Termonuclear 
Experimental Internacional (ITER).  
 
No âmbito deste Diálogo em assuntos 
nucleares, estão como principais parceiros a 
DG RTD, a Euratom e as agências e orga-
nismos da Empresa Comum Europeia para o 
ITER e o Desenvolvimento da Energia de 
Fusão e a Agência de Aprovisionamento.          
Do lado Brasileiro, são parceiros a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a 

Rede Nacional de Fusão (RNF), junto com o 
MRE e o MCT. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O relacionamento e a cooperação internaci-
onal entre o Brasil e a UE em matéria de 
energia nuclear tem duas vertentes diferen-
tes: o âmbito da energia nuclear de fissão e 
da fusão. A energia de fissão é até a data a 
única das duas que permite um aproveita-
mento em escala industrial, é a tradicional e 
a cooperação bilateral visa o compartilha-
mento de conhecimento das práticas e 
metodologia regulatórias europeias com a 
Autoridade Nuclear Brasileira - CNEN. No 
caso da fusão, a tecnologia atual ainda não 
permite seu uso em uma escala industrial, 
mas se demostrou já a possibilidade 
tecnológica real da fusão nuclear em 
ambiente de laboratório, o denominado 
projeto JET, e espera-se situar a tecnologia 
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em capacidade de produção industrial para 
o ano 2040 aproximadamente, sob o 
impulso do projeto ITER, fundamentalmen-
te. Ambos os projetos, JET e ITER, são 
liderados pela UE. 
 
Organização do Diálogo 
Em Fissão Nuclear, a cooperação entre o 
Brasil e a UE se estabeleceu há muito 
tempo, e as conversações e intercâmbios 
ocorrem atualmente de forma fluida tanto 
no contexto bilateral como no multilateral 
nos principais fóruns de alto nível na 
matéria. O intercâmbio no âmbito do acordo 
de cooperação técnica entre a Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleais (ABACC) e a 
EURATOM também foi aprofundado, e 
especialistas da EURATOM participaram 
nos cursos de formação e em seminários da 
ABACC para os inspetores. 
 
No tangente à Fusão nuclear, o acordo 
bilateral de cooperação no domínio da 
investigação da fusão nuclear foi assinado 
em novembro de 2009, em Brasília. A 
assinatura foi organizada com motivo da 
celebração da terceira reunião da Comissão 
Mista UE-Brasil.  
 

Implementação  
A conclusão das negociações no âmbito da 
fissão e a assinatura do acordo bilateral na 
área da pesquisa em energia de fusão entre 
a EURATOM e o Brasil, no fim de 2009, são o 
resultado mais visível em termos políticos 
dos Diálogos em Ciência e Tecnologia e em 
Energia Nuclear. Devido à natureza político-
estratégica e pelo fato de ser baseado em 
um acordo de cooperação específico entre a 
UE e o Brasil, este Diálogo é considerado 
autônomo do Diálogo em Ciência e Tecnolo-
gia.  
 
A assinatura desse acordo teve o objetivo de 
gerar amplas possibilidades de cooperação 
entre as partes no domínio da pesquisa 
científica e do desenvolvimento tecnológico 
da energia de fusão nuclear, incluindo a 
participação do Brasil nos projetos JET e 
ITER.  

 
O acordo objetiva intensificar a cooperação 
entre as Partes nos domínios abrangidos 
pelos respectivos programas de fusão com 
base no princípio do benefício mútuo e da 
reciprocidade em geral, a fim de desenvol-
ver os conhecimentos científicos e a 
capacidade tecnológica subjacentes a um 
sistema de energia de fusão. Nesse sentido, 
contempla a partilha de pessoal e de 
instalações, em particular do JET, e também 
abre possibilidades para a participação 
brasileira no projeto internacional ITER. A 
entrada em vigor do Acordo para o Brasil, 
após concluído o processo de ratificação do 
ato internacional, possibilitará ampliar o 
intercâmbio técnico-científico que, no 
momento, inclui a implementação de dois 
projetos: "Upgrade" e operação de um 
sistema ativo de diagnósticos dos chamados 
"auto modos toroidais de Alfvén" (envol-
vendo Instituto de Física da USP, o 
Massachusset Institute of Technology e o 
Centre des Recherches en Physique des 
Plasmas, da Escola Politécnica de Lasanne, 
Suíça) e Desenvolvimento de um sistema 
original de processamento em tempo real 
de imagens de câmeras infravermelhas 
ultra-rápidas (envolvendo o Centro Brasi-
leiro de Pesquisas Físicas e o Joint European 
Torus). Os procedimentos internos euro-
peus necessários para a entrada em vigor 
do acordo já foram realizados. Os procedi-
mentos visando a ratificação no Brasil 
tiveram início em outubro de 2010 quando 
do envio da Mensagem do Poder Executivo 
ao Congresso Nacional (Mensagem 584 de 
2010).  
 
Apesar de o acordo ainda não ter entrado 
em vigor,  já foram realizadas duas reuniões 
técnicas informais (Brasília, 2009, e Culham, 
Reino Unido, 2010), a fim de explorar 
oportunidades de cooperação bilateral. 
Contatos de nível técnico continuam 
ocorrendo bilateralmente. 
 
Na área de energia de fissão, estão sendo 
implementados projetos específicos de 
cooperação entre a Autoridade Reguladora 
Nuclear do Brasil (CNEN) e a Comissão 
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Europeia assim como entre a Eletrobrás 
Termonuclear S.A (Eletronuclear) e a 
Comissão Europeia. 
 
Durante a primeira reunião técnica realiza-
da após a assinatura do acordo que definiu a 
criação da Autoridade de Certificação, 
foram acordadas as seguintes ações: a) 
constituir um grupo de trabalho permanen-
te à espera da entrada em vigor da 
Autoridade de Certificação e b) constituir o 
Comitê de Coordenação previsto, com o 
objetivo de elaborar um programa de 
trabalho bilateral com foco no apoio da rede 
nacional brasileira a atividades de investi-
gação de fusão, no programa de cooperação 
com o JET e na avaliação inicial de ativida-
des de colaboração bilaterais entre 
entidades de ambas as partes. 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
A ratificação do Acordo o converte em lei no 
Brasil, permitindo apoio orçamental aos 
projetos e ações do mesmo e a plena 
participação brasileira. Em curto prazo, a 

ratificação possibilitaria a participação de 
grupos de pesquisa brasileiros nos labora-
tórios europeus como parte de um 
programa de trabalho e a participação de 
cientistas brasileiros nos projetos liderados 
pela UE nos laboratórios para ITER, assim 
como o treinamento de estudantes brasilei-
ros em laboratórios europeus. Em longo 
prazo, permitiria ao Brasil participar 
plenamente dos avanços tecnológicos atuais 
e futuros, integrando-se nas equipes 
multipaís de trabalho em fusão, lideradas 
pela UE, e beneficiar-se dos avanços 
tecnológicos que permitirão o aproveita-
mento em escala industrial da geração de 
energia usando a fusão nuclear.  
No âmbito da V Reunião do Comitê Diretivo 
de Cooperação Científica e Tecnológica 
Brasil-União Europeia a ter lugar em 
Brasília nos dias 21 e 22 de novembro de 
2011, as Partes deverão fazer um repasse 
dos progressos alcançados na cooperação 
em 2011 assim como deverão indicar as 
novas ações passíveis de implementação em 
2012.  

 

DEC 17. Diálogo em Serviços Financeiros 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
A UE tomou a iniciativa de estabelecer um 
Diálogo bilateral em serviços financeiros 
com o Brasil, focado essencialmente nos 
aspectos regulatórios. Outros temas 
considerados prioritários são: os sistemas 
de compras governamentais e os direitos de 
propriedade intelectual (tratado no corres-
pondente Diálogo).  
 
Os parceiros principais são a DG MARKT, do 
lado Europeu, e, do lado brasileiro, a 
Comissão de Valores mobiliários - regulador 
de valores mobiliários (CVM) do Ministério 
da Fazenda, o Banco Central do Brasil e a 
SUSEP (seguro regulador). A CVM coordena 
o Diálogo do lado brasileiro. 
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Qualquer política de harmonização do 
mercado interno europeu tem associada 
uma dimensão externa que precisa da 
regulação dos serviços financeiros, dos 
sistemas de contabilidade e auditoria, dos 
sistemas de compras governamentais, da 
legislação empresarial, em propriedade 
intelectual, em proteção de dados etc. Essas 
questões necessitam de uma abordagem 
adequada e convergente na negociação dos 
acordos em nível internacional. Os temas 
estratégicos tratados no Diálogo incluem 
toda a gama de serviços financeiros, 
nomeadamente bancos, seguros, títulos, 
contabilidade, auditoria, governança 
corporativa / remuneração. 
 
Organização do Diálogo 
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Após contatos preliminares desde maio de 
2009, a UE e o Brasil estabeleceram um 
Diálogo informal (sem termos de referência 
assinados) sobre os serviços financeiros. A 
periodicidade do Diálogo é anual, com 
realização de videoconferências ad-hoc em 
acompanhamento da agenda dos intercâm-
bios. 
 

Implementação  
A primeira sessão realizou-se em Brasília e 
no Rio de Janeiro, em outubro de 2009. Uma 
segunda reunião do Diálogo teve lugar em 
Bruxelas, em novembro de 2010. As partes 
realizaram uma discussão por videoconfe-
rência, em março de 2011, focada em testes 
de estresse da banca e preveem realizar 
uma terceira reunião do Diálogo em 
novembro de 2011. 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Não estão previstas mudanças significativas 
no decorrer do Diálogo, que no futuro 

continuará a se concentrar na troca de 
informações sobre os respectivos sistemas 
de regulamentação, na prevenção e na 
resolução de atritos normativas e na melhor 
coordenação das políticas de serviços 
financeiros a fim de melhorar a aplicação do 
roteiro do G-20.  
 
Há interesse em que o diálogo permita 
efetiva comparação entre os procedimentos 
bancários e os serviços financeiros brasilei-
ro e europeu. O diálogo reveste-se de 
importância, inter alia, no apoio à coopera-
ção econômico-financeira bilateral e pode 
servir como catalisador dos investimentos 
nos dois sentidos. 
 
Vale ressaltar uma possível iniciativa de 
parceria entre o BNDES e o Banco Europeu 
de Investimentos (BEI). Embora a proposta 
ainda não tenha sido lançada, o BNDES já 
demonstrou interesse em iniciar diálogo 
com a parte europeia. 

 
 
DEC 18. Diálogo em Estatísticas 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
No Plano de Ação Conjunto, em 2008, não 
existem referências especificas sobre a 
cooperação em matéria de estatísticas. 
 
Mesmo assim, o Brasil e a UE estabeleceram 
um Diálogo em temas de estatísticas, com a 
participação ativa dos seguintes parceiros: 
pela parte europeia, a DG ESTAT (Eurostat), 
e pela parte brasileira, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Por meio da assinatura de um Memorando 
de Entendimento (MoU), foi estabelecido 
um Diálogo entre a EUROSTAT e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em junho de 2010. Por meio do MoU, as 
partes comprometeram-se a trocar infor-

mações sobre práticas e métodos estatísti-
cos, ao intercambiar melhores práticas, a 
promover a coordenação e a cooperação em 
matéria de estatísticas, a definir prioridades 
conjuntas no âmbito da União Europeia e 
América Latina, à cooperação UE-Mercosul, 
bem como no âmbito das suas relações com 
os países de língua portuguesa (PALOP) e 
com outros países em desenvolvimento. O 
Memorando prevê que cada parte deverá 
arcar com os custos de sua participação nas 
atividades. O EUROSTAT examinou, após a 
assinatura do MoE, a possibilidade de 
propor ao IBGE o desenvolvimento de 
atividades capazes de serem custeadas pelo 
Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais.  
 

Organização do Diálogo 
Nenhum calendário formal de reuniões está 
previsto e o Diálogo realiza-se por meio de 
consultas ad hoc, reuniões motivadas pela 
realização de eventos internacionais e 
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coordenação no âmbito dos fóruns interna-
cionais. 
 

Implementação  
Realizou-se, em novembro de 2010, a V 
Reunião do Comitê Diretor da Fase II (2007-
2010) do Projeto de Cooperação em Matéria 
Estatística Mercosul-União Europeia, em 
Luxemburgo, com a participação do IBGE e 
da EUROSTAT. Na reunião do Comitê 
Diretor, os presidentes dos institutos de 
estatística dos Estados-Partes do Mercosul 
afirmaram que os resultados alcançados na 
cooperação com a UE foram muito positi-
vos. Entre esses resultados estão a 
estruturação pelo Paraguai da pesquisa 
permanente do nível de emprego em seu 
território e possibilidade de maior contato 
entre aqueles Escritórios Nacionais de 
Estatística. Esse último fato contribuiu, por 
sua vez, para a instalação, no âmbito do 
Grupo Mercado Comum, da Reunião 
Especializada de Estatísticas do Mercosul 
(REES), cujo primeiro encontro oficial 
ocorrerá no Rio de Janeiro, em dezembro 
próximo (2011).  
 
A primeira REES congregará, além daqueles 
Escritórios Nacionais, vários órgãos 
responsáveis pela produção de estatísticas 
de interesse para o bloco, como Bancos 
Centrais e Aduanas – será realizada imedia-
tamente após a Conferência "Integração 
Estatística para o Desenvolvimento do 
Mercosul", que ocorrerá na sede do IBGE,  e 
que terá por objetivo analisar os resultados 
finais alcançados pelo atual Projeto de 
Cooperação em Matéria Estatística com a 
UE. Os Escritórios Nacionais de Estatística 
dos Estados-Parte do Mercosul atingiram 

um alto grau de cooperação interinstitucio-
nal. 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
O orçamento do EUROSTAT está sendo 
reduzido em razão da crise econômica 
iniciada em 2008 e, a partir de agora, o 
órgão concentrará seus esforços de coope-
ração nos países da Política de Vizinhança 
da UE e na África, cujas instituições estatís-
ticas encontram-se em estágio de menor 
desenvolvimento do que as dos Estados-
Parte do Mercosul. Ainda que o Projeto com 
o Mercosul termine agora, o Brasil é 
prioritário para a UE. O próprio MoE, 
assinado entre ambos os órgãos em junho 
de 2010 e mencionado na Declaração 
Conjunta da IV Cúpula Brasil-UE (Brasília, 
14 de julho de 2010), constitui a base sobre 
a qual o IBGE e o EUROSTAT poderão 
continuar a trocar experiências na matéria. 
O IBGE somente possui competência legal 
para produzir estatísticas sobre as contas 
nacionais brasileiras. A geração de estatísti-
cas relativas ao Balanço de Pagamentos, tal 
como as relativas a exportações e importa-
ções, é da alçada do Banco Central. Dessa 
forma, caso o IBGE e o EUROSTAT queiram 
desenvolver cooperação à luz do Projeto de 
Apoio aos Diálogos Setoriais, parece 
conveniente a integração do Banco Central a 
essa atividade, com o objetivo de dar a ela 
caráter mais abrangente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DEC 19. Diálogo em Cooperação Administrativa em 
Questões de Concorrência 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
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A UE mantém contatos regulares com o 
Brasil no âmbito das instituições multilate-
rais, como a OMC ou a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), e encontros bilaterais ad hoc em 
assuntos de concorrência.  
 
Os parceiros têm demonstrado um interesse 
real em ampliar os contatos e os intercâm-
bios com o fim de promover o 
conhecimento mútuo sobre as políticas de 
concorrência e sobre a legislação relaciona-
da nas respectivas jurisdições. Aliás, não 
existia nenhuma referência explícita a esse 
interesse no primeiro documento de 
definição das áreas da parceria estratégica 
no Plano de Ação Conjunto, em 2008. 
 
Os parceiros principais são a DG COMP e as 
autoridades do sistema brasileiro de 
concorrência. Do lado brasileiro, os signatá-
rios do Memorando de Entendimento 
existente são o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), a Secretaria de 
Direito Econômico (SDE) do Ministério da 
Justiça (MJ) e a Secretaria de Acompanha-
mento Econômico (SEAE) do Ministério da 
Fazenda (MF). Essas três autoridades 
integram o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência.  
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
As questões de concorrência são, por 
definição, questões que requerem uma 
aproximação global e coordenada, e o 
Diálogo e a cooperação são uma necessida-
de temática. O contexto globalizado do 
desenvolvimento dos negócios, do comércio 
e do acionar do setor privado faz com que 
as questões de concorrência tenham que ser 
também tratadas nesse contexto globaliza-
do. Entre os âmbitos de beneficiosa 
cooperação entre países encontram-se a 
questão dos cartéis, acordos empresariais 
de caráter ilegal que limitam a livre concor-
rência e que incluem acordos sobre preços e 
partições de cotas de mercado que afetam 
em último termo o consumidor. Por causa 
desses cartéis e de seus acordos ilegais, não 

há mais reduções de preços em função de 
demanda, nem inovação das empresas, nem 
real concorrência. 
 
As agencias dos diferentes países precisam 
se coordenar para fazer inspeções empresa-
riais a possíveis cartéis em uníssono no 
Brasil e na UE e, para isso ocorrer, a 
coordenação internacional é imprescindível. 
 
As fusões ilícitas são outro problema. 
Quando empresas se fundem e apresentam 
cifras de negócios acima de alguns patama-
res determinados, a UE tem que ser 
informada, e o mesmo acontece com o 
Brasil. Essas notificações também têm 
caráter globalizado e transnacional. 
Especialmente quando as regulações nesse 
sentido são diferentes, precisa-se estabele-
cer acordos de base e homogeneidade entre 
as autoridades em concorrência para 
facilitar os fluxos de informação.  
 

Organização do Diálogo 
Contatos informais com as autoridades de 
concorrência brasileira ocorriam há anos, 
tanto bilateralmente quanto dentro do 
contexto multilateral, como, por exemplo, 
ao interior da rede internacional da 
concorrência na OECD. A cooperação foi 
formalizada, em outubro de 2009, por meio 
da assinatura de um Memorando de 
Entendimento (MoU) entre a DG COMP e as 
autoridades do sistema brasileiro de 
concorrência, abrangendo as temáticas de 
políticas de concorrência, legislação e sua 
aplicação e imposição; promovendo e 
reforçando a cooperação e coordenação 
entre os dois lados, para aumentar a sua 
compreensão mútua, a consciência da 
política atual e a abordagem futura em suas 
respectivas jurisdições. O acordo presente 
não contém quaisquer compromissos 
executórios. 
 
A cooperação está sujeita e restrita às leis 
das jurisdições de cada lado e, em especial, 
àquelas orientadas a proteger informações 
confidenciais e segredos comerciais. A 
cooperação inclui o intercâmbio de infor-
mações não confidenciais, intercâmbio de 
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pessoal, reuniões, esforços para coordenar 
as medidas de execução e os pedidos para 
iniciar processos administrativos em 
questões de concorrência. Não há nenhuma 
agenda formal prevista e os intercâmbios 
realizam-se numa base ad hoc, em função 
das necessidades especificas presentes dos 
parceiros, as quais vão evoluindo. 
 

Implementação  
A dinâmica das relações de cooperação 
entre a DG COMP e as autoridades de 
concorrência brasileiras, particularmente o 
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (CADE), tem evoluído positivamente e 
para satisfação de ambas as partes. 
 
A cooperação avançou efetivamente por 
meio da notificação regular dos casos, da 
realização de discussões à margem das 
reuniões oficiais e por meio dos contatos de 
e-mail/telefone regulares entre funcioná-
rios das instituições envolvidas no Diálogo. 
 
O Brasil está muito a frente nesse tema, 
especialmente no tangente ao controle de 
cartéis, constituindo-se num aliado estraté-
gico para a UE. A maior dificuldade para 
uma efetiva implementação de ações de 
coordenação é a existência de três agências 
diferentes com responsabilidades e compe-
tências nem sempre totalmente separadas 
em matéria de concorrência no Brasil, o 
qual dificulta certamente a comunicação. Há 
um projeto de lei no Congresso Brasileiro 
para a fusão dessas instituições. 
 
O Diálogo e seus documentos de suporte 
não são realmente mais do que uma 
codificação formal de realidades de comuni-
cação e coordenação, já desenvolvidas com 
anterioridade e preexistentes ao Diálogo. A 
vantagem é ter um quadro de relaciona-
mento mais formalizado. 
 
Desafortunadamente, o Mercosul não conta 
com um marco e um quadro comum em 
matéria de concorrência, o qual permitiria 
tratar essas questões no âmbito regional 
para alcançar regulações mais abrangentes. 
 

Foi organizada pelo CADE, com o apoio do 
mecanismo de apoio aos Diálogos Setoriais, 
a conferência "Brasil-UE: Defesa da concor-
rência e defesa comercial", realizada, em 
Brasília, em maio de 2009. Outro caso bem 
sucedido de colaboração entre as partes foi 
a investigação conjunta de um cartel no 
setor da indústria da refrigeração, conduzi-
da em 2009. Pretende-se continuar com a 
cooperação a esse nível, dentro dos limites 
das respectivas regras de confidencialidade. 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
A última reunião da Comissão Mista UE-
Brasil, realizada em Bruxelas em julho de 
2011, abordou especificamente algumas 
diferenças de entendimento ocorridas no 
contexto do Diálogo, as quais atrasaram a 
provisão de informação entre as partes em 
uma questão de concorrência. Os parceiros 
deram-se garantias de agilizar quaisquer 
futuros casos de natureza semelhante. A 
cooperação no âmbito do Memorando de 
Entendimento deve garantir que tais 
problemas sejam positiva e rapidamente 
resolvidos. 
 
O CADE vê este Diálogo como uma oportu-
nidade para se modernizar e melhorar o seu 
desempenho institucional e pretende 
reforçar ainda mais no futuro o mecanismo 
de intercâmbio de funcionários com a UE. A 
UE também vê no Diálogo uma importante 
fonte de relacionamento em um âmbito tão 
necessitado dele quanto à concorrência. O 
novo JAP-II (2011) planteia uma continui-
dade dos termos gerais do Diálogo com 
incidência em um maior relacionamento no 
contexto regional e em relação ao Mercosul. 
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Área III 

Promover a Cooperação Regional 
A promoção conjunta entre o Brasil e a União Europeia da Cooperação Regional se 
traduz fundamentalmente nos seguintes objetivos: a) Promover a cooperação 
entre a UE e a América Latina e Caribe (ALC), apoiando as iniciativas e os compro-
missos gerados no âmbito desse processo. As cúpulas UE-ALC realizadas 
bianualmente constituem um mecanismo privilegiado para reforçar essa parceria 
assente em três pilares fundamentais: Diálogo político; relações econômicas e 
comércio; e cooperação; b) Promover o processo de integração macrorregional do 
Mercosul com vista à conclusão de um Acordo de Associação UE-Mercosul. Como 
líder regional e principal parceiro comercial da UE na América Latina, o Brasil pode 
desempenhar um papel decisivo no avanço dessas negociações. A parceria estraté-
gica UE-Brasil procura igualmente estimular a convergência e o alinhamento de 
posições no âmbito da agenda internacional face aos atuais desafios globais, 
nomeadamente: c) O multilateralismo e a reforma das Nações Unidas e do sistema 
de Bretton Woods; d) A globalização e a crise financeira internacional; e) As 
questões ambientais e energéticas como as alterações climáticas, a biodiversidade, 
a gestão florestal e dos recursos hídricos, as energias renováveis e a segurança 
energética; f) A pobreza e as desigualdades sociais; e g) O desenvolvimento 
sustentável e a economia global, incluindo a transição para uma economia com 
reduzidas emissões de carbono. A falta de objetivos específicos bilaterais no 
contexto regional mais vasto dificulta apreciar o nível real de implementação do 
JAP-I, especialmente na ausência de Diálogos Setoriais específicos neste capítulo. A 
cooperação global parece ser sólida, porém, com o Brasil sendo um jogador ativo e 
crucial no contexto mais vasto da UE-ALC e dentro do relacionamento UE-
Mercosul. Existe espaço para melhoria da cooperação em nível bilateral para 
promover, por meio do Brasil, a identificação de áreas específicas de trabalho 
conjunto possivelmente com o Mercosul, no contexto multilateral. Por exemplo: em 
alterações climáticas. 
 
1. Promover a cooperação UE-ALC. 
O Brasil é um ator ativo e chave no contexto dos Diálogos inter-regionais formal-
mente estabelecidos em "migração", "drogas" e "ciência, investigação, tecnologia e 
inovação", bem como no intercâmbio menos estruturado em "desenvolvimento 
sustentável, o ambiente, alterações climáticas, biodiversidade e energia" e 
"integração regional e interconectividade para promover a inclusão social e 
coesão". A UE e o Brasil realizaram trocas regulares sobre a situação política e 
econômica em ambas as regiões no âmbito do seu Diálogo político bilateral e de 
reuniões de alto nível nas cúpulas e reuniões ministeriais.  
 
2. Promover a agenda Mercosul-UE 
Desde que o JAP foi estabelecido, as negociações para um acordo de associação 
foram relançadas na Cúpula UE-Mercosul de Madri, em maio de 2010. O Brasil 
exerceu a presidência pro-tempore do Mercosul no segundo semestre de 2010. Um 
engajamento ativo é recomendável para ambas as partes, o Brasil e a UE, visando 
construir um equilibrado, abrangente e ambicioso acordo de associação UE-
Mercosul, bem como para a promoção do processo de integração do Mercosul. 
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Área IV 

Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
A cooperação no âmbito da parte IV do JAP-I foi particularmente intensa e bem-
sucedida. Deve salientar-se que uma sólida cooperação nesse campo preexistia ao 
JAP. Um acordo de cooperação em ciência e tecnologia foi assinado em 2005, 
entrou em vigor em 2006 e fornece o quadro principal para essas ações. O avanço 
dessa área foi mantido constante pelos parceiros. Uma sólida cooperação nesse 
campo preexistia ao JAP-I. Ambas as partes estão extremamente satisfeitas com os 
progressos realizados nesse domínio, em que eles conseguiram a maioria dos 
objetivos estabelecidos no JAP e continuam a gerar novas iniciativas e colabora-
ções no âmbito do novo acordo, o JAP-II. 
 

DEC 20. Diálogo em Ciência e Tecnologia 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE compartilham a convicção de 
que uma sociedade fortemente baseada na 
ciência e no conhecimento é um dos 
principais requisitos para o desenvolvimen-
to sustentável e equitativo. O Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica, em 
vigor desde 2006 entre Brasil e UE, promo-
ve o trabalho conjunto entre instituições e 
empresas brasileiras e europeias, visando o 
progresso em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, especialmente com o fim de 
impulsionar tecnologias inovadoras 
orientadas para a produção de bens e 
serviços.  
 
Constituem áreas prioritárias do Diálogo, 
em sequência da parceria estratégica 
refletida no JAP-I, ciências sociais e huma-
nas, e-infraestrutura, energia, estudos 
interdisciplinares, treinamento e desenvol-
vimento de recursos humanos, intercâmbio 
de pesquisadores, meio ambiente e mudan-
ça do clima, nanotecnologia e materiais, 
saúde, segurança, tecnologias da informa-
ção e das comunicações, transporte, 
alimentos, agricultura, pesca e biotecnolo-
gia.  
 
Os parceiros institucionais são a DG RTD e a 
DG JRC, do lado europeu, e o MRE, em 
conjunto com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), do lado brasileiro. 
Devido à natureza multidisciplinar deste 
Diálogo, que abrange diversas áreas de 
pesquisa e Diálogos Setoriais conexos, estão 
envolvidos vários outros parceiros relevan-
tes, como: DG ENER, DG MOVE, DG INFSO, 
DG ENTR, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
Ministério da Saúde (MS), entre outros.   
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Diálogo bilateral em ciência e tecnologia 
desenvolve-se no âmbito do 7º Programa 
Quadro para Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico (FP7), o qual é o principal 
instrumento da UE para financiar pesquisa 
multidisciplinar no espaço comunitário. O 
FP7 2007-2013 dispõe de um orçamento 
global de 53,2 bilhões de euros. A sua maior 
componente destina-se ao Programa de 
Cooperação que promove a pesquisa 
colaborativa na Europa e em países tercei-
ros, orientado por diversas áreas temáticas.  
 



Avaliação do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil 
NÚMERO DO PROJETO: DCI-ALA/2006/018-698 

DEC 1. Diálogo em Ciência e Tecnologia  56 

 

Na temática específica da prevenção de 
catástrofes naturais, o estabelecimento 
próximo de um centro, em São Paulo, de 
alerta precoce para a prevenção de catástro-
fes naturais, especialmente aquelas 
relacionadas a cheias, enchentes e desloca-
mentos de terra, tem dinamizado o 
interesse mútuo pelo intercâmbio de 
experiências, informações e aprendizados 
entre a UE e o Brasil.  
 
Para o Brasil, os modelos científicos de 
simulação para previsão de catástrofes 
desenvolvidos na Europa são uma fonte 
inestimável de conhecimento científico 
agora a seu alcance. Pelo lado europeu, a 
possibilidade de testar os modelos desen-
volvidos contra um volume maior de dados 
é também da máxima importância. Esse é o 
espírito da Carta de Entendimento e 
Intenções que a UE e o Brasil estão validan-
do neste momento para pronta assinatura. 
 
Organização do Diálogo 
O Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica entre a UE e o Brasil multipli-
cou desde finais de 2007 os intercâmbios 
em ciência, tecnologia e inovação, quer 
quantitativa, quer qualitativamente. Esse 
acordo de cooperação, em que as partes 
concordam em incentivar, desenvolver e 
facilitar atividades de investigação tecnoló-
gica e científica em áreas de interesse 
comum, constitui atualmente o instrumento 
jurídico-legal que fundamenta o próprio 
Diálogo em ciência e tecnologia.   
 
Este Diálogo assenta-se igualmente no 
Comitê Diretivo de Cooperação Científica e 
Técnica (CDC), mecanismo estruturado que 
se reúne anualmente, de forma alternada, 
no Brasil ou na Europa, e que é responsável 
pela implementação e supervisão do 
acordo. 
Implementação  
Apesar da sua novidade, o Diálogo focado na 
mitigação e na prevenção de desastres 
desenvolve-se fluidamente e rápido. 
 
Neste momento, as temáticas tratadas são 
cheias e deslocamento de terras; os parcei-

ros têm começado a falar de uma possível 
incorporação de outras áreas na mitigação e 
prevenção de desastres, como, por exemplo, 
tsunamis ou previsão de secas, temas 
suscetíveis a serem incorporados nos 
próximos acordos. 
 
As atividades até a data têm se focado no 
intercâmbio de peritos para realizar 
aprendizados mútuos sobre os sistemas dos 
parceiros. As atividades propostas para 
apoio do instrumento de suporte aos 
Diálogos apresentam uma boa perspectiva 
de continuidade e trata-se de uma troca de 
informação e intercâmbio de experiências 
válidas segundo ambos os parceiros. Nesse 
sentido, trata-se de um Diálogo no estrito 
sentido da palavra quanto ao beneficio 
mútuo e bidirecional. 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
O novo JAP-II (2011) incorpora referências 
concretas a este incipiente Diálogo em 
questões de prevenção de desastres 
naturais; o JAP anterior ainda não fazia 
menção explicita dele. É plausível um 
aumento no relacionamento bilateral nas 
questões de prevenção de desastres 
naturais, devido à inercia obtida com os 
primeiros intercâmbios no contexto do 
Diálogo, os quais permitem vislumbrar uma 
intensificação nas atividades e intercâmbios 
frutos do Diálogo. 
 
Segundo a UE, e olhando para o futuro do 
Diálogo, é necessário um maior esforço de 
divulgação e de formação de massa crítica 
que possa explorar ativamente todas as 
possibilidades de colaboração entre as 
partes. É fundamental, por exemplo, 
aumentar o número de pontos de contato 
entre as comunidades científicas e intensifi-
car os intercâmbios entre universidades, 
institutos e redes de pesquisa. Por sua 
parte, o MCT tem expressado sua intenção 
de ampliar o Diálogo atual aos quatro 
pilares estratégicos do plano de ação em 
ciência, tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento nacional, nomeadamente: 
aprofundar as temáticas de pesquisa nas 
diferentes áreas; expandir e consolidar o 
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sistema nacional de ciência, tecnologia e 
inovação; promover a inovação tecnológica 
nas empresas; e fomentar a ciência, a 

tecnologia e a inovação para o desenvolvi-
mento social. 
 

 

DEC 21. Navegação por Satélite 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
No Plano de Ação Conjunto, em 2008, o 
Brasil e a UE propuseram-se o desenvolvi-
mento da cooperação no campo do espaço 
exterior e da navegação por satélite, em 
particular visando intensificar o Diálogo e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
Programas Europeus de Navegação por 
Satélite (Galileo e EGNOS) e às iniciativas 
comparáveis no Brasil, examinando a 
possibilidade de negociação de um futuro 
acordo internacional e o fortalecimento da 
cooperação na área de observação da Terra.  
 
Os parceiros principais são a DG MOVE e a 
Agência Espacial Europeia (ESA), do lado 
europeu, e o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, do lado brasileiro. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Brasil e a União Europeia reconhecem que 
a ciência espacial e seus aplicativos desem-
penham um papel fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social e a 
competitividade industrial nos respectivos 
territórios. As políticas espaciais do Brasil e 
da União Europeia reconhecem a prioridade 
dada à cooperação internacional em 
atividades espaciais. Brasil e União Euro-
peia reconhecem os benefícios mútuos do 
reforço da cooperação UE-Brasil no domínio 
da ciência espacial e suas aplicações. 
 
No que se refere ao sistema europeu de 
posicionamento e navegação por satélite 
(Galileo), trata-se de uma iniciativa conjun-
ta entre a União Europeia, a Agência 
Espacial Europeia (ESA), o setor privado e 
alguns eventuais terceiros países. Esse 
sistema prevê a construção de 30 satélites e 

tem entrada em funcionamento prevista os 
próximos anos. 
 
Organização do Diálogo 
O Diálogo foi estabelecido na Comissão 
Mista de 2005. Realizaram-se reuniões 
anuais e outros intercâmbios, embora o 
Diálogo tenha se estancado devido, entre 
outros, à mudança nas políticas europeias 
de financiamento do projeto Galileo  
 
Implementação  
Um Centro de Informações do Galileo (GIC) 
criou-se na América do Sul sob o impulso da 
UE em 2005. Esse centro, localizado em São 
José dos Campos (Brasil), tem como 
objetivo a sensibilização na região, e entre 
outras atividades é responsável pela 
manutenção de um site (www.galileoic.org) 
e pela distribuição de um boletim informa-
tivo trilíngue. 
 
Apesar de alguns esforços e contatos de alto 
nível realizados desde o início de 2004, as 
conversações e, fundamentalmente, as 
decisões do lado brasileiro em relação à 
participação no sistema Galileo acontece-
ram lentamente e não foram finalmente 
adotadas nenhuma decisão a respeito. 
 
No entanto, a UE remodelou sua estratégia 
internacional nos programas Sistema de 
Navegação Global por Satélite (GNSS), 
especialmente em relação ao financiamento 
do programa Galileu, independente de 
apoio político dos países terceiros. O apoio 
do Brasil para os programas da UE em 
GNSS, no que se refere ao Galileo, é bem-
vindo pela UE, mas a assinatura de um 
acordo específico de cooperação não é 
considerada mais uma prioridade.  
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Existem, no entanto, áreas de interesse para 
a cooperação UE-Brasil em GNSS, nomea-
damente a implantação potencial do Galileo 
no território brasileiro e atividades de 
normalização no domínio da aviação civil, 
como questões de espectro de rádio. 
 
Em junho de 2011, a Comissão recebeu um 
mandato do Conselho para entrar em 
negociações com o Brasil para configurar 
um acordo formal em GNSS. 
 
O Brasil, também solicitou explorar a 
possível cooperação com a UE para definir 
uma estratégia comum em questões 
espaciais, em consonância com o plano de 
ação conjunto. 
 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
A cooperação internacional em matéria de 
navegação por satélite está atualmente em 
revisão à luz das decisões políticas e 
legislativas europeias sobre a forma de 
implementação do programa Galileo, e os 
interesses na matéria e em geral nos temas 
de GNSS. 
 

A UE e o Ministério da Ciência e Tecnologia 
do Brasil avançaram em conversações com 
vistas à próxima assinatura do acordo 
estruturado sobre cooperação espacial, 
envolvendo a Agência Espacial Europeia, 
com o objetivo de construir um sistema 
eficaz de parceria e cooperação entre a UE e 
o Brasil em atividades espaciais civis e, em 
especial, nas seguintes áreas: observação da 
Terra e Ciências da Terra; contribuição ao 
grupo de observação da Terra e da Comis-
são dos satélites de observação da Terra; 
conhecimento mútuo e colaboração em  
comunicações por satélite e em sistemas de 
navegação global por satélite; e exploração 
do espaço. 
 
Para efeitos de aplicação do Diálogo no 
espaço, as partes pretendem estabelecer um 
Conselho Diretivo para supervisionar o 
Diálogo e produzir relatórios de progresso 
da parceria. O Conselho Diretivo se reunirá 
pelo menos uma vez por ano. As partes 
esperam também, sob o acordo, criar 
grupos de trabalho em domínios específicos 
da cooperação em matérias espaciais.  
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Área V 

Promover Contatos entre as Pessoas e os In-
tercâmbios Culturais 

 
Em geral, parece que progrediu bem a Promoção de Contatos entre as Pessoas e 
cidadãos do Brasil e da União Europeia e os Intercâmbios Culturais. Em relação ao 
acordado no JAP-I, verificam-se avanços sustentados na execução dos objetivos 
fixados. Em migração, vistos e questões consulares, o mais importante foi a assina-
tura, em outubro de 2010, de dois acordos, um dos quais garantirá a isenção de 
visto para o Brasil, para fins de negócios e turismo, aos cidadãos da União de todos 
os 27 Estados-Membros. Nos domínios da educação e juventude e da cultura, os 

Diálogos se estabeleceram formalmente, tal como previsto no JAP, por meio da 
assinatura de declarações comuns ao mais alto nível político. O Diálogo em 
Educação encontra-se mais atrasado, devido, em grande medida, à falta de especi-
ficação de ações concretas para seu desenvolvimento. A UE e o Brasil 
implementaram com sucesso seu compromisso de promover contatos entre suas 

respectivas sociedades civis e, nomeadamente, por meio do Comitê Econômico e 
Social Europeu (CESE) e o Conselho Brasileiro para o Desenvolvimento Econômico 
e Social (CDES).  
 
 

DEC 22. Diálogo em Educação, Juventude e Esportes 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE pretendem fortalecer o 
intercâmbio e a cooperação nas áreas da 
educação formal e informal consideradas de 
interesse comum. Ambas as partes concor-
daram, no Plano de Ação Conjunto em 2008, 
em promover a cooperação e o intercâmbio 
em educação superior e a mobilidade de 
estudantes, professores e pesquisadores; 
identificar e intercambiar boas práticas em 
sistemas de avaliação acadêmica, ensino e 
aprendizado de ciências e em treinamento 
vocacional, técnico e profissional; promover 
a integração educacional de minorias e de 
pessoas com necessidades especiais; 
promover a colaboração entre instituições 
educativas; estimular a organização de 
feiras de educação superior; e explorar 

possibilidades de promoção do multilin-
guismo. 
 
Os parceiros institucionais são a DG EAC, do 
lado europeu, e o Ministério da Educação 
(MEC), do lado brasileiro. 

 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
Em 2009, foi assinada uma declaração 
conjunta em alto nível político para iniciar 
um Diálogo político sobre educação, 
especificamente no campo do ensino 
superior.  
 
A cooperação UE-Brasil à margem do 
Diálogo foi bastante exitosa nos domínios 
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do ensino superior, da investigação e da 
juventude no âmbito de programas multila-
terais tais como o Erasmus Mundus, Marie 
Curie, Jean Monnet, Juventude no Mundo 
etc. Entretanto, até a data, não foram 
definidas propostas concretas ou linhas de 
ação claras resultantes dessa cooperação 
multilateral e vinculada aos mencionados 
programas.  
 
Por motivo da realização da última reunião 
da cúpula UE-Brasil, em outubro de 2011, 
retomou-se o Diálogo e a expressão mútua 
de vontade de encaminhá-lo devidamente.  
 
Organização do Diálogo 
Apesar de ser um Diálogo formalmente 
estabelecido, as reuniões de altos funcioná-
rios e intercâmbios entre ambas as partes 
não ocorreram ainda na medida esperada. 
Algumas reuniões foram realizadas em nível 
de funcionários, incluindo a visita-estudo de 
funcionários do Ministério da Educação a 
Bruxelas, com intercâmbios esporádicos 
sobre o ensino superior entre a DG EAC e o 
Ministério da Educação do Brasil, e a 
participação do Brasil nas duas edições do 
Fórum de Políticas de Bolonha.  
 
Os poucos contatos realizados deixaram ver 
uma aparente falta de interesse, especial-
mente por parte do parceiro institucional 
brasileiro, em desenvolver iniciativas mais 
concretas no contexto deste Diálogo. A 
partir da realização da Cúpula de 2011, a 
situação parece ter melhorado sensivelmen-
te. 
 
Implementação  
A implementação efetiva do Diálogo revelou 
ser um desafio principalmente pela aparen-
te falta de iniciativa do lado brasileiro, o 
qual valorava mais a cooperação ao redor 
de projetos concretos de cooperação 
bilateral. Uma visita ao Brasil do comissário 
europeu em Educação, em abril de 2011, 
reativou o Diálogo e contribuiu para definir 
objetivos de implementação específica. 
 
O Brasil tem um bom histórico de participa-
ção nos programas educativos multilaterais 

da UE, como, por exemplo, no programa 
Erasmus Mundus. Quase 12% dos estudan-
tes brasileiros que candidataram a uma 
bolsa de estudos de mestrado foram bem-
sucedidos na seleção de 2010-2011 (sendo 
a média mundial de 7,86% para os estudan-
tes não europeus). Outras atividades 
incorporaram-se no relacionamento do 
Brasil com o programa, como a abertura das 
chamadas “janelas de cooperação externa", 
as quais facilitaram quase 1200 mobilida-
des de estudos. Uma chamada específica 
está  prevista para o ano 2012 como parte 
da segunda ação do programa Erasmus 
Mundo. 
 
Todas as ações do programa Marie Curie 
estão abertas para a dimensão internacional 
sob diferentes formas e condições de 
elegibilidade, tanto para investigadores 
quanto para organizações. A participação 
dos países da América Latina, em geral, e do 
Brasil, em particular, está aumentando.  
 
Por sua parte, o programa Jean Monnet 
destina-se a aumentar o conhecimento 
sobre história, política, economia e Direito 
da União Europeia e suas relações com os 
países terceiros por meio da criação de 
ensino, atividades de investigação e debate 
nesse domínio em estabelecimentos de 
nível universitário. O chamado a propostas 
de 2010 resultou na seleção de um brasilei-
ro na cátedra Jean Monnet e dois módulos 
de Jean Monnet. 
 
Além disso, também foi incentivada a 
cooperação no ensino superior entre a UE e 
o Brasil por meio do programa ALFA e a 
inauguração de um Instituto de Estudos 
Brasil - Europa em São Paulo, 
http://www.ibe.usp.br/cms em São Paulo, 
em dezembro de 2010. 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Depois da reativação que teve lugar após a 
Cúpula de Outubro de 2011, o interesse 
mútuo concretizou-se ao redor de duas 
áreas: o Diálogo efetivo em políticas 
educativas em alto nível e a facilitação da 
mobilidade acadêmica, assunto de priorida-
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de especialmente para o governo brasileiro 
atual.  
 
A proposta brasileira é avançar na temática 
de mobilidade, ou bolsas de estudo, em um 
contesto de parceria bilateral com formula-
ção conjunta de esquemas e programas de 
trabalho. Para a UE, essa posição não é tão 
prioritária, porque existem mecanismos 
multilaterais para garantir a mobilidade 
acadêmica, enquadrados nos programas 
mencionados acima; como o Erasmus 
Mundo, é difícil estabelecer mecanismos de 
caráter individual (bilateral) à margem 
destes.  
 

As perspectivas atuais são mais prometedo-
ras que no passado recente, com uma 
reativação do Diálogo como efeito pós-
Cúpula e a vontade manifesta dos parceiros 
de ambos os lados de avançar o Diálogo. 
 
A Europa tem declarações similares na área 
de Educação e, especialmente, em ensino 
superior assinadas com vários países.  
 
É compreendido por ambas as partes que se 
precisa de uma consolidação prévia do nível 
bilateral e de um amadurecimento do atual 
Diálogo antes de serem propostas outras 
possibilidades mais abrangentes, como 
possíveis cooperações triangulares com 
países terceiros em matéria educativa. 

 
 
 

DEC 23. Diálogo em Políticas Culturais 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a UE estão ambos interessados na 
preservação e na promoção da diversidade 
cultural, no aperfeiçoamento do Diálogo 
intercultural e na promoção das indústrias 
culturais e criativas.  
 
Nesse contexto, no Plano de Ação Conjunto, 
em 2008, o Brasil e a UE ratificaram seu 
compromisso conjunto para facilitar a 
implementação eficiente da Convenção da 
Unesco de 2005; a promoção da inclusão 
social e do desenvolvimento sustentável por 
meio do acesso à cultura, mediante o uso de 
tecnologias de informação e comunicação e 
das novas tecnologias digitais; a promoção 
do intercâmbio cultural e possíveis iniciati-
vas conjuntas a fim de divulgar a cultura 
brasileira na Europa e a cultura europeia no 
Brasil; o fomento à cooperação no campo da 
cultura, o intercâmbio no campo do patri-
mônio cultural e a facilitação do trânsito da 
arte e de artistas do Brasil e da UE; e a 
exploração de formas de cooperação para o 
desenvolvimento de políticas públicas no 
setor audiovisual. 

 
Os parceiros principais são a DG EAC, do 
lado europeu, e o Ministério de Cultura, do 
lado brasileiro. 
 
2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 
Orientação Estratégica 
Foi estabelecido um Diálogo formal, tal 
como previsto no JAP-I, por meio da 
assinatura, no mais alto nível político, de 
uma declaração conjunta entre a Comissão 
Europeia e o Brasil, em maio de 2009, em 
Brasília.  
 
A cultura e a criatividade são consideradas 
atualmente como importantes vetores de 
desenvolvimento, tanto pela UE como pelo 
Brasil. 
 
Organização do Diálogo 
Reuniões formais no âmbito do Diálogo não 
tiveram lugar periodicamente, somente 
intercâmbios em nível de funcionários 
ocorreram, similar ao caso do Diálogo em 
Educação, mas a cooperação UE-Brasil 
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encontrou uma boa expressão na participa-
ção do Brasil em uma ação especial sob os 
programas específicos da UE no Programa 
de Cultura 2008-2010, bem como em vários 
projetos financiados no âmbito do progra-
ma internacional de mídia da UE. 
 
Implementação  
Recursos humanos e orçamentais limitados 
por parte da UE não permitiram até agora a 
implementação real do Diálogo político. No 
entanto, o compromisso permanece forte 
em ambos os lados e o Brasil manifestou 
interesse em enfocar o Diálogo, especial-
mente com intercâmbios relacionados a 
medidas destinadas a promover o desen-
volvimento das indústrias culturais e 
criativas. Dentro do último chamado a 
propostas para apoiar projetos de coopera-
ção cultural e intercâmbios culturais, 
lançado pela UE, o Brasil foi selecionado 
para o período de 2008-10, visando apoiar 
projetos de cooperação cultural bianual. 
Sete projetos foram selecionados em várias 
áreas da cultura, incluindo artes cênicas, 
patrimônio cultural, multimídia e novas 
tecnologias, arquitetura, desenho e artes 
aplicadas. 
 
3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
A visita ao Brasil do comissário europeu 
encarregado da temática Cultura, em abril 
de 2011, renovou o compromisso das partes 
para o Diálogo e para definir prioridades 
concretas. Em particular, se desenvolveu já 

um programa de trabalho conjunto para o 
período 2011-2013, aprovado em outubro 
de 2011, no contexto da realização da 
última Cúpula (V) entre a UE e o Brasil. 
  
A organização, pela Bélgica e o Brasil, do 
festival cultural EUROPALIA-Brasil, no 
último trimestre de 2011, sem dúvida, 
promove intercâmbios nesse domínio 
também entre a UE e as autoridades 
brasileiras relevantes.  
 
O plano de trabalho assinado inclui os 
seguintes temas: Patrimônio cultural 
(museus), Patrimônio da Unesco e ativida-
des culturais produtivas. A contribuição das 
indústrias culturais e das artes criativas no 
PIB europeu aumentou espetacularmente 
nos últimos anos, despertando o interesse 
do Brasil nesse campo com o olhar na 
realização de aprendizados dessas experi-
ências europeias. 
 
Para cada um desses focos de trabalho 
especificaram-se também os eventos 
previstos e seu cronograma. É previsto que 
os recursos para a realização desses 
eventos provenham somente dos recursos 
do Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais, 
já que não se visualiza nenhuma outra 
possível fonte de financiamento, o qual abre 
questões de sustentabilidade do próprio 
Diálogo. 
 

 

DEC 24. Diálogo entre Sociedades Civis 
_____________________________________________________________________ 

1. CONTEXTO DO DIÁLOGO 
O Brasil e a União Europeia consideram 
importante consolidar instrumentos 
democráticos de consulta à sociedade civil, 
em particular às instituições que represen-
tam a sociedade civil nas esferas econômica 
e social. No Plano de Ação Conjunto (JAP) de 
2008, para aprofundar a cooperação entre 
representantes da sociedade civil, ambos 
decidiram promover mesas-redondas 

bilaterais, que tratam de temas próprios da 
parceria estratégica e têm suas recomenda-
ções levadas às Cúpulas de chefes de Estado. 
Além disso, as mesas-redondas promovem a 
cooperação e o intercâmbio de experiências 
e de boas práticas entre associações 
empresariais, sindicatos, agricultores e 
outras organizações da sociedade civil de 
ambas as partes.   
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Os parceiros principais são o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES) do Brasil e o Comitê Econômico e 
Social Europeu (EESC). 
 

2. SITUAÇÃO ATUAL DO DIÁLOGO 
 

Orientação Estratégica 
O Comitê Econômico e Social Europeu 
(CESE) mantém relações frequentes com o 
Conselho para o Desenvolvimento Econô-
mico e Social (CDES), instituição homóloga 
brasileira criada em 2003 pela Presidência 
da República. Ambas as instituições 
compartilham uma visão estratégica, que é a 
representatividade das organizações da 
sociedade civil nas esferas econômica e 
social. A agenda deste Diálogo contempla: a) 
as áreas econômica, social, político-
diplomática e de apoio ao desenvolvimento; 
b) o meio ambiente e a energia; c) a pesqui-
sa, a tecnologia e a propriedade intelectual; 
e d) a educação e cultura.  
 
O Diálogo tem como objetivos: a) trazer 
para a pauta das relações Brasil – União 
Europeia debates sobre as contribuições da 
sociedade civil, sobretudo nas áreas 
econômica e social; b) contribuir para 
aumentar o entendimento mútuo entre as 
partes; e c) fortalecer as relações entre os 
diferentes setores da sociedade civil e as 
redes representadas no CESE e no CDES. 
 
Os resultados esperados são: a) preparação 
de recomendações conjuntas; b) publicação 
e divulgação das recomendações; e c) 
aprendizado sobre os mecanismos de 
cooperação entre as sociedades civis do 
Brasil e da União Europeia. 
 
Organização do Diálogo 
Trata-se de um Diálogo formalizado e bem-
estruturado. Fundamenta-se em um 
memorando de entendimento assinado 
entre as partes, em julho de 2003, e na 
criação de uma Mesa-Redonda da Sociedade 
Civil UE–Brasil, em 2009. 
 
A mesa-redonda é um mecanismo de 
consulta e ajuste regular para ampliar e 

dinamizar a participação das sociedades 
civis da União Europeia e do Brasil no 
âmbito da parceria estratégica e do Diálogo 
político entre as partes. Reúne-se duas 
vezes por ano e as suas recomendações são 
transmitidas às instituições europeias e ao 
governo brasileiro para serem incorporadas 
nas cúpulas dos chefes de Estado. As mesas-
redondas seguem um sistema de copresi-
dência entre os parceiros, são preparadas 
durante todo o ano e seus resultados 
seguem como recomendações para os 
governos de Brasil e UE. 
 
Este Diálogo tem uma natureza distinta de 
todos os outros. Não é coordenado direta-
mente nem pela EEAS nem pelo MRE e, 
além disso, trata-se de um Diálogo multidis-
ciplinar destinado a apoiar essencialmente 
o Diálogo Político de Alto Nível, o que faz 
com que suas recomendações conjuntas 
sejam divulgadas aos respectivos governos.  
 
Implementação  
O Comitê Econômico e Social Europeu 
(CESE) e o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES) desenvolveram 
sólida parceria. Ambos trabalham em 
estreita colaboração desde 2007, por meio 
de seminários conjuntos sobre questões de 
interesse comum e de reuniões preparató-
rias para a criação de mesas-redondas de 
caráter consultivo.  
 
As mesas-redondas constituem um quadro 
estável de reuniões periódicas e intercâm-
bios sobre temas abordados, no contexto da 
parceria estratégica, pelos dirigentes da UE 
e do Brasil em suas reuniões de Cúpula. 
Quatro reuniões foram realizadas até o 
momento, que resultaram em recomenda-
ções apresentadas por conselheiros nas 
reuniões de Cúpula sob a forma de declara-
ções conjuntas. Foram debatidos os 
seguintes temas: a) integração regional 
(UE–Mercosul); b) estratégias de desenvol-
vimento no contexto da crise econômica 
internacional; c) mudanças do clima e 
matriz energética mundial; d) participação 
e equidade social; e e) segurança alimentar 
e nutricional.  
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Na IV Mesa-Redonda CESE–CDES, os 
conselheiros avaliaram: a) os resultados 
obtidos; b) as propostas para aperfeiçoar o 
Diálogo; c) as relações entre as instituições; 
e d) a repercussão das recomendações na 
Cúpula de chefes de Estado na sociedade 
civil brasileira e europeia. Os representan-
tes consideraram positivos a facilidade de 
comunicação entre os conselhos, favorecida 
pelo histórico das relações entre Brasil e a 
UE, e o reconhecimento da importância do 
debate entre representantes da sociedade 
civil. Os conselheiros também decidiram 
aprofundar debates sobre desenvolvimento 
sustentável. 
 
Os copresidentes da mesa-redonda partici-
param efetivamente nas cúpulas em 2009, 
2010 e 2011, quando apresentaram as 
conclusões das mesas-redondas para os 
participantes. 
 

3. EVOLUÇÃO DO DIÁLOGO 
Para cumprir melhor no futuro o objetivo 
do JAP – que prevê a promoção da coopera-

ção e o intercâmbio de experiências e boas 
práticas entre associações empresariais, 
sindicatos e outras organizações da socie-
dade civil de ambos os lados –, a Mesa-
Redonda da Sociedade Civil UE – Brasil 
pediu para ser associada como órgão 
consultivo em alguns dos Diálogos Setoriais 
entre a UE e o Brasil.  
 
O tema desenvolvimento sustentável é 
prioridade até a realização da cúpula 
Rio+20, que contará com contribuições da 
sociedade civil. A proposta consensual foi 
que, nas duas próximas mesas-redondas, o 
debate seja organizado em três fases: a) 
conceitual e de construção do aparato 
teórico; b) de construção da capacidade 
política para influenciar a condução do 
processo de transição para o desenvolvi-
mento sustentável (economia verde) e c) de 
aplicabilidade do conceito em programas e 
projetos. A CESE solicitou que também 
sejam debatidos temas das mesas-redondas 
UE – Mercosul. 
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Visão e Perspectivas do novo JAP 
2011 e os Diálogos potenciais entre o 

Brasil e a União Europeia 

 
Desde a realização do primeiro Estudo de Base dos Diálogos Setoriais, em 2009, no 
começo da implementação do primeiro Plano de Ação Conjunto da parceria 
estratégica entre a UE e o Brasil, a situação variou notavelmente. Quase a totalida-
de dos 14 Diálogos em curso identificados naquele momento se manteve ativa, 
alguns dos que foram denominados naquele tempo como Diálogos potenciais 
evoluíram e se consolidaram e, em definitivo, o espectro passou de 14 Diálogos em 
curso aos 24 Diálogos incluídos no presente estudo do Estado da Arte dos Diálogos. 
As temáticas diversificaram-se, portanto, na sequência do JAP-I. Atualmente, os 
Diálogos em curso cobrem a quase totalidade dos temas identificados. 
 

O JAP-I demostrou ser uma referência e 
uma ferramenta muito útil em termos de 
seu conteúdo e, ao mesmo tempo, de seu 
formato. Para ambos os parceiros, suas 
prioridades permanecem válidas e adequa-
das à natureza das relações bilaterais, à 
agenda global e aos respectivos papéis e 
objetivos das diversas partes no âmbito 
internacional. É o que assim foi reconhecido 
durante a celebração da 5ª Cúpula UE-
Brasil, realizada em outubro de 2011, em 
Bruxelas, na qual se realizou uma atualiza-
ção do documento anterior, gerando o novo 
e atual JAP-II, que tem uma validade trienal 
para o período 2012-2014. 
  
Com motivo da atualização do JAP-I e da 
assinatura do novo JAP-II, realizaram-se 
numerosos intercâmbios entre a UE, 
liderada pela EEAS, e o Brasil, por meio do 
MRE (Itamaraty), e se concluíram as 
conversações para identificar as novas 
áreas de interesse comum a serem explora-
das como possíveis Diálogos Potenciais. 
 
As seguintes novas áreas de cooperação 
foram incluídas no JAP-II como complemen-
to ao Plano de Ação anterior: 

 
Na Área I. Promover paz e segurança 
abrangente por meio de um sistema 
multilateral eficaz, propõe-se um maior 
reforço da cooperação em questões de 
segurança e nomeadamente no âmbito das 
operações de manutenção da paz das 
Nações Unidas e nas missões civis e 
militares da Politica Comum de Seguridade 
e Defesa (PESD) da UE. Também se salienta 
a necessidade de aprimorar e melhorar a 
qualidade dos intercâmbios em relação às 
conversações no âmbito geral das Nações 
Unidas. 
 
Na Área II. Reforçar a parceria econômi-
ca, social e ambiental para o 
desenvolvimento sustentável, se distin-
gue por um lado assuntos como as relações 
bilaterais para a promoção da inclusão e da 
coesão sociais, o desenvolvimento e o 
cumprimento das metas do milênio e, por 
outro lado, o relacionado à promoção da 
parceria econômica. 
 
No primeiro caso, dentro da Área estratégi-
ca II do JAP-II, na promoção da inclusão e da 

coesão sociais, o desenvolvimento e o 
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cumprimento das metas do milênio; identifi-
cou-se o seguinte Diálogo Potencial: 
 
Redução do risco de desastres 
 
O novo JAP-II (2011) incorpora referências 
concretas a esse incipiente Diálogo em 
questões de prevenção de desastres 
naturais; o anterior JAP ainda não fazia 
menção explicita a ele. É plausível um 
aumento no relacionamento bilateral nas 
questões de prevenção de desastres 
naturais, devido à inercia ganha com os 
primeiros intercâmbios no contexto do 
Diálogo inserido no Diálogo em Ciência e 
Tecnologia; permite vislumbrar uma 
intensificação nas atividades e intercâm-
bios. Neste momento, as temáticas tratadas 
são as cheias e o deslocamento de terras; os 
parceiros começaram a falar de uma 
possível incorporação de outras áreas na 
mitigação e prevenção de desastres, como, 
por exemplo, os tsunamis ou a previsão de 
secas; temas esses suscetíveis de serem 
incorporados nos próximos acordos. 

 
No segundo caso dentro da Área estratégica 
II do JAP-II, a promoção da parceria econô-

mica, foram identificados os seguintes 
Diálogos Potenciais: 
 
Pequenas e Médias Empresas (PME)  
As relações econômicas bilaterais foram 
crescendo e se diversificando durante a 
última década. Apesar da crise, os fluxos de 
comércio e investimento mostram que as 
relações econômicas entre a UE e o Brasil 
são consolidadas e diversificadas.  
 
Uma aliança temática entre o Brasil e a UE é 
importante e permitirá ao Brasil conhecer a 
atuação da UE como federação de Estados 
em questões de MPE. Além disso, a UE é um 
portal para manter uma rede diversificada 
de MPEs em vários países europeus e para 
fomentar o conhecimento de regulamenta-
ção e legislação na Europa. O mercado 
interno vastíssimo do Brasil representa 
assim também uma oportunidade para a 

Europa e para suas MPEs, as quais viriam a 
se beneficiar dessa parceria temática. 
 
No Brasil, o Fórum Permanente das Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(MPE) foi criado pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) em 2006. No momento, 81 institui-
ções representantes do setor privado e 47 
organismos de governo são membros do 
Fórum. O objetivo principal é o fortaleci-
mento e a defesa dos interesses das MPE 
brasileiras. O setor foi apoiado por um 
projeto da União Europeia, o PAIPME, o 
qual apoiou a formação de redes de associa-
ções de empresários brasileiros e europeus. 
 
Como fruto de diversas reuniões e inter-
câmbios entre o MDIC e a DG ENTR, se 
elaborou um Memorando de Entendimento, 
que foi assinado à margem da reunião da 
cúpula Brasil-EU, em outubro de 2011, 
permitindo e reforçando o cenário de 
intercâmbios e cooperação entre o Fórum 
brasileiro e a DG ENTR. 
 
Cooperação Espacial Civil 
A cooperação bilateral entre a UE e o Brasil 

ficou aquém do esperado em cooperação 

espacial civil e ao redor da temática da 

navegação por satélite no projeto europeu 

Galileo (ver Diálogo correspondente). Houve 

mudanças nas prioridades em Sistemas de 
Navegação Global por Satélite (GNSS) dos 

parceiros que afetaram o decorrer do Diálogo. 

Assim mesmo, os dois parceiros ainda 

reconhecem como prioridade a cooperação 
internacional em atividades espaciais e 
reconhecem os benefícios mútuos do 
reforço da cooperação UE-Brasil no domínio 
da ciência espacial e de suas aplicações. 
Existem, assim, ainda áreas de interesse 
comum para a cooperação UE-Brasil em 
GNSS, nomeadamente a implantação 
potencial do Galileo no território brasileiro 
e atividades de normalização no domínio da 
aviação civil, como questões de espectro de 
rádio.  
 
Além disso, os principais parceiros, a DG 
MOVE e a Agência Espacial Europeia (ESA), 
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do lado europeu, e o Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT), do lado brasileiro, 
avançaram conversações que culminaram 
com a assinatura de um acordo sobre 
cooperação espacial com o objetivo de 
construir um sistema eficaz de parceria e 
cooperação em atividades espaciais civis, 
em especial nas seguintes áreas: observação 
da Terra e Ciências da Terra; contribuição 
ao grupo de observação da Terra e da 
Comissão dos satélites de observação da 
Terra; conhecimento mútuo e colaboração 
em  comunicações por satélite e em explo-
ração do espaço. 
 
Turismo 
Recentemente, a UE e o Brasil expressaram 
interesse em estabelecer uma relação mais 
formal e estruturada, possivelmente no 
formato de Diálogo Setorial, em matéria de 
turismo. Ambos os parceiros estão conven-
cidos que, em virtude de seus aspectos 
socioculturais e econômicos, o turismo é um 
excelente instrumento para promover a 
compreensão e a aproximação entre seus 
povos; assim se manifestou durante a 
recente celebração do espaço de intercâm-
bio Europalia, dedicado no ano 2011 ao 
Brasil, no quadro da cooperação cultural.  
 
A cooperação em turismo poderia incluir o 
intercâmbio de serviços de consultoria, a 
transferência de tecnologia no campo da 
indústria turística, a promoção de ativida-
des promocionais conjuntas e o intercâmbio 
de peritos na área de turismo ou mesmo 
estimular e promover a cooperação entre 
entidades do setor privado de seus respec-
tivos países. As conversações incluíram 
outros temas potencias a serem tratados, 
como instalar escritórios de turismo 
representando ambos os parceiros, facilitar 
o intercâmbio turístico entre os dois países 
e tentar simplificar as exigências relativas a 
procedimentos e documentação. 
 
Em virtude de outros acordos de coopera-
ção que o Brasil e países-membros da UE 
subscreveram em matéria de cooperação 
em turismo, o Diálogo poderia incorporar 
temas como a promoção de investimentos 

recíprocos de capitais, ou joint ventures 
para o desenvolvimento da indústria do 
turismo e de sua infraestrutura, o fomento 
ao intercâmbio de informações referentes 
às exigências legais para investimentos 
externos, tributação e facilidades dadas a 
investidores estrangeiros na indústria 
turística; a troca de informações sobre as 
facilidades concedidas para a realização de 
eventos, exposições, convenções, conferên-
cias, congressos e feiras em seus 
respectivos territórios; e o possível inter-
câmbio de informações e estatísticas de 
turismo. No contexto mais internacional, os 
parceiros poderiam prestar assistência 
recíproca em questões de cooperação e de 
efetiva participação na Organização 
Mundial do Turismo e na aplicação dos 
padrões de qualidade na indústria turística. 
  
Cooperação em Matéria Fiscal 
Na Cúpula de Negócios em 2009, a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), no Brasil, 
e a BUSINESSEUROPE, na Europa, ambos 
importantes parceiros no contexto da 
cooperação bilateral em temáticas comerci-
ais e de negócios entre a UE e o Brasil, 
fizeram a proposta de estabelecer um 
Conselho Fiscal e de Investimento conjunto 
da UE-Brasil, composto por representantes 
da comunidade empresarial europeia e 
brasileira, autoridades governamentais e 
universidades, para resolver as dificuldades 
fiscais importantes na relação bilateral. A 
justificativa para a criação do Conselho foi 
explicada assim: "o domínio da fiscalidade é 
particularmente difícil. A complexidade 
geral do código fiscal brasileiro e a natureza 
incompleta dos tratados fiscais entre o 
Brasil, a União Europeia e os Estados-
Membros complica seriamente o investi-
mento no Brasil para as empresas da UE. O 
Conselho também seria a oportunidade de 
partilhar as melhores práticas entre as 
multinacionais estabelecidas e as empresas 
em processos de internacionalização". Em 
junho de 2010, o Conselho Fiscal e de 
Investimento do Brasil-UE foi estabelecido. 
O Conselho identificou uma série de 
barreiras que afetam negativamente o 
investimento bilateral, as quais seriam as 
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temáticas próprias do Diálogo, entre elas: 
dificuldades relacionadas com a legislação 
brasileira sobre transferência de preços, a 
elevada carga fiscal sobre os serviços e 
transferência de tecnologia, dupla tributa-
ção entre Brasil e vários países europeus e a 
complexidade do ambiente fiscal no Brasil. 
Esses obstáculos trazem dificuldades não só 
aos investidores da UE no Brasil e à conso-
lidação do Brasil como um polo regional, 
mas também à internacionalização das 
empresas brasileiras.  
 
 
Integraram-se nesta parte II do JAP-II as 
seguintes áreas de cooperação nas quais 
Diálogos bilaterais já foram abertos, mas 
que não foram identificados no JAP de 
2008: Cooperação em Estatísticas; Coopera-

ção Administrativa em Matéria de 

Concorrência; e Serviços financeiros.  

Até aqui se mencionou os Diálogos quer 
Potenciais quer já em fase inicial de 
conformação neste momento, os quais 
tiveram interesse de ambas às partes, a UE e 
o Brasil, em nível politico e dos quais foram 
incorporadas referências específicas no 
novo JAP-II. 

Ainda existem outras áreas ou temáticas 
que surgem em diferentes âmbitos, especi-
almente do lado brasileiro, no que alguns 
Ministérios de linha e Agências Federais 
autônomas têm manifestado interesse. São 
temas nos quais se enxerga, pela parte 
ministerial no Brasil ao mecanismo de apoio 
aos Diálogos, como um instrumento útil a se 
utilizar nos intercâmbios necessários em 
suas atividades com a Europa, sem repre-
sentar necessariamente uma prioridade em 
nível estratégico na parceria.   

Entre esses se encontram: 

Um possível Diálogo em Políticas para a 
Promoção da Igualdade de Gênero surgiu 
no âmbito das conversações da Comissão 
Mista de 2010, mesmo assim, a própria 
Secretaria das Mulheres no Brasil não tem 
informação a respeito.  

Um possível Diálogo em Políticas para 
Transportes. O Brasil manifestou interesse 

desde o ano 2009 em estabelecer esse 
Diálogo com a DG TREN, a Agência de 
Execução da Rede Transeuropeia de 
Transportes e a Agência Ferroviária 
Europeia. Possíveis áreas de interesse 
mútuo a incluir na agenda seriam: os 
sistemas integrados de transporte e 
interoperabilidade, transporte multimodal e 
intermodal, regulação, questões de segu-
rança e impacto ambiental, financiamento 
de infraestruturas de transporte etc. Até a 
data não se tem uma resposta nem iniciati-
va pela parte europeia, e as muitas 
mudanças de pessoal recentes no Ministério 
de Transportes no Brasil colocam este 
Diálogo Potencial em uma situação bastante 
incerta. 

Em relação a um possível Diálogo em 
Avaliação e Monitoramento Externo de 
Políticas Públicas, há um projeto-piloto 
que visa produzir um documento 
propositivo com um plano de ação que 
oriente as instituições participantes a uma 
ação conjunta para o fortalecimento das 
funções de monitoramento e avaliação da 
política regional do país. O parceiro 
Brasileiro é o Tribunal de Contas da União e 
o parceiro Europeu é o EUROSTAT. O 
interesse surgiu durante a realização de 
ações no quadro do Diálogo de 
Desenvolvimento Regional. Poderia ter 
sinergias com o Diálogo de Governança e 
Modernização do Estado. O TCU é um 
organismo da União com autonomia de 
gestão. A sua função é controlar 
conformidade financeira e fazer auditoria 
de desempenho e monitoramento e 
avaliação de setores e avaliação 
quantitativa.  

Durante uma missão conjunta com o 
Diálogo de Integração Regional, visitou-se 
os sistemas de auditoria e controle 
adotados pela União Europeia. Depois foi 
realizada em Brasília uma oficina que 
disseminou as informações recolhidas. Em 
abril de 2011, foi realizado um curso com 
professores da DG REGIO a 35 servidores 
federais das áreas de gestão e controle. A 
partir desse momento, a TCU está a se 
organizar para ter uma ação própria de 
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Diálogo. Existe interesse de ambos os lados 
de ter um diálogo e organizar um 
intercâmbio de normas profissionais e 
intercâmbio de boas práticas junto com o 
Mercosul. Na cooperação do Brasil com o 
Mercosul já existe um fundo de fiscalização 
destinado à capacitação dos profissionais 
dos Tribunais, do qual o parceiro europeu 
poderá participar. Devido a que o 
mapeamento e controle interno e externo 
nesses países é ainda frágil, pode-se 
reforçá-lo com intercâmbio de informações 
técnicas. 

Finalmente, um possível Diálogo em 
Saúde. O Ministério da Saúde do Brasil 
mostrou interesse pelo mecanismo de apoio 
aos Diálogos Setoriais, mas não há nenhum 
contato ainda estabelecido com alguma 
Direção Geral na Europa para a definição 
das áreas de interesse comum e o 
estabelecimento dos primeiros 
intercâmbios. No passado, a DG DEV 
manifestou interesse em estabelecer com o 
Brasil relações bilaterais mais próximas e 
frequentes para intercâmbio de 
conhecimentos e melhores práticas na área 
da saúde global, particularmente em 
questões de acesso a medicamentos, 
equidade e cobertura universal. Propôs-se 
também a criação de um Fórum UE-Brasil 
em Saúde e Desenvolvimento. 
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Conclusão  

 
A visão de uma parceria estratégica foi 
concebida inicialmente como parte da 
estratégia da União Europeia para reforçar 
as suas relações com os BRICs. 
 
A parceria estratégica UE-Brasil foi lançada 
há quatro anos por líderes políticos com o 
objetivo de reforçar os diálogos bilaterais; 
enfrentar os desafios globais; expandir e 
aprofundar as relações econômicas e 
comerciais e aproximar as pessoas. Esses 
objetivos gerais foram traduzidos em uma 
agenda de trabalho no primeiro Plano de 
Ação Conjunto (JAP-I) aprovado por ambas 
as partes na Cúpula UE Brasil em dezembro 
de 2008. Posteriormente, foi atualizado e 
confirmado na ultima Cúpula, realizada em 
outubro, em Bruxelas, assinado como  JAP-
II. 
 
A abrangente agenda dos JAP’s engloba uma 
série de iniciativas bilaterais, algumas das 
quais já estavam em curso quando foi 
lançada a parceria estratégica. Cada uma 
dessas iniciativas é desenvolvida pelas 
instâncias relativas, coordenadas pelos 
diversos departamentos do governo 
brasileiro e da Comissão Europeia.  
 
Apesar de terem demostrado ser instru-
mentos úteis no encaminhamento da 
parceria estratégica, os JAP’s apresentam 
algumas limitações, na opinião desta 
missão, de atualização do Estado da Arte dos 

Diálogos Setoriais, limitações que eventual-
mente podem afetar de alguma maneira o 
andamento de alguns Diálogos: 
 
a) É uma agenda vasta. Com tal extensão de 
áreas temáticas abrangidas, é difícil  
identificar e concentrar-se nas questões 
mais prioritárias dos diferentes setores de 
atividade. 
 

b) A multidão de objetivos coexiste nos JAPs 
com a ausência de metas específicas que 
esclareçam o que se quer realizar em 
concreto. Não há, em geral, objetivos 
específicos relativos às diferentes iniciati-
vas. Quanto menos, então, um entendimento 
da responsabilidade para a sua realização. 
Assim, as reuniões anuais da Comissão 
Mista correm o risco de receber apenas 
relatórios de ações e eventos, em lugar de 
uma visão do progresso real (e das dificul-
dades) de cada um dos diferentes temas da 
agenda do JAP. 
 
c) Percebe-se também certa falta de uma 
abordagem integrada. Os documentos do 
JAP não transmitem uma concepção de 
"projeto integrado" com um elevado nível 
de prioridade política. O conceito de 
parceria estratégica desdobra-se assim em 
uma infinidade de temas a tratar, nem 
sempre com clareza do valor realmente 
“estratégico” e “diferenciador” de cada um 
ou algum deles. 
 
Encontrou-se espaço para melhorar os 
mecanismos de coordenação e o acompa-
nhamento intergovernamental da avaliação 
e acompanhamento do processo. Os 
diálogos e iniciativas incluídas no JAP são 
coordenados por diferentes agências 
governamentais. Seria útil ter Observatório 
dos Diálogos Setoriais como mecanismo 
coordenado entre o Brasil e a Europa para 
monitorar e divulgar informações e relató-
rios dos diferentes Diálogos. Isso facilitaria 
uma avaliação abrangente da evolução da 
parceria estratégica. Este Observatório já se 
está impulsionando, pelo Projeto de Apoio 
aos Diálogos Setoriais, dentro da sua 
estratégia de Comunicação. Existe a 
necessidade de ter uma gestão comum UE-
Brasil desses espaços comunicativos e o 
Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais UE – 
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Brasil é o instrumento idôneo para essa 
função. 
  
Os Diálogos Setoriais têm natureza essenci-
almente Política, mas precisam de suporte 
técnico para ser efetivos  Nesse sentido, os 
Diálogos Setoriais constituem um instru-
mento privilegiado de cooperação e política 
externa utilizado pela UE, particularmente 
no âmbito das parcerias estratégicas com 
países emergentes, para avançar nos 
princípios da reciprocidade, complementa-
ridade e interesse mútuo, em uma 
conjuntura de receptividade política.  
 
As relações bilaterais entre a UE e o Brasil 
evoluíram e se enriqueceram, transforman-
do-se em relações horizontais, de caráter 
horizontal e para beneficio mútuo. Além 
disso, tanto a abordagem bilateral com o 
Brasil, quanto a abordagem regional com a 
América Latina ou o Mercosul, se comple-
mentam e ambas servem para reforçar os 
Diálogos Setoriais e, consequentemente, 
fortalecer a parceria estratégica. Nesse novo 
contexto, os Diálogos Setoriais devem ser 
distinguidos da cooperação técnica tradici-
onal, focada essencialmente na ajuda ao 
desenvolvimento e no fortalecimento 
institucional de uma das partes. No quadro 
de uma parceria estratégica baseada nos 
princípios da reciprocidade, equilíbrio e 
interesse mútuo, os Diálogos Setoriais 
procuram, sobretudo, o conhecimento 
mútuo, a troca de experiências e a conver-
gência no desenvolvimento de políticas e 
estratégias comuns para afrontar os 
principais desafios globais.  

 
A visão do lado europeu tende a considerar 
os Diálogos Setoriais como instrumentos de 
cooperação articulados em um mecanismo 
de reuniões bilaterais, normalmente anuais, 
para discutir questões estratégicas de 
interesse mútuo ou problemas que dificul-
tam as relações econômicas e comerciais. 
Esses encontros poderão ser ou não 
desdobrados em outro tipo de iniciativas, de 
caráter mais técnico, normalmente financi-
adas por meio de outros instrumentos de 
cooperação, como o FP7, o Erasmus Mundus 
os Estudos Brasil Europa (IBE), FORESTA 
(Fostering EU-Latin America ICT Policy) 
entre outros programas de cooperação 
regional. Do lado brasileiro é diferente, os 
parceiros brasileiros, especialmente em 
nível dos ministérios de linha participantes, 
tendem a considerar os Diálogos Setoriais 
como oportunidades de cooperação técnica 
no sentido mais tradicional, baseada no 
fortalecimento institucional e na transfe-
rência de conhecimentos e boas práticas da 
UE para o Brasil.  
 
Mesmo assim, em geral, pode-se afirmar 
que os intercâmbios desenvolvidos no 
âmbito dos Diálogos Setoriais e na maioria 
das iniciativas foram sólidos, ganhando 
momento e inércia com o decorrer do tempo 
desde a adoção do JAP-I em 2008. Existe na 
maioria dos Diálogos um real empenho e 
disposição de ambas as partes para fortale-
cer as relações bilaterais e ampliar as áreas 
de cooperação, mesmo que o amadureci-
mento das relações que se estabeleceram no 
âmbito dos Diálogos Setoriais seja diverso. 

 
A maioria dos parceiros institucionais e outros atores consultados avaliam as 
relações UE-Brasil como positivas e com enorme potencial de crescimento. Existe 
genuíno interesse em ampliar as possibilidades de intercâmbio e conhecimento 
mútuo. Ao momento da consolidação da parceria estratégica, em 2007, foi conside-
rada como de grande importância e interesse para ambas as partes. A evolução do 
contexto internacional dos últimos três ou quatro anos, a crise financeira interna-
cional, incluindo as atuais convulsões e incertezas econômicas ainda reminiscentes 
e muito presentes especialmente na Europa, e o caminho crescente e expansivo do 
Brasil tanto no contexto econômico como politico mundial fazem pensar que essa 
parceria estratégica seja mais que “importante”, possivelmente “imprescindível”, 
tanto para o Brasil quanto para a União Europeia. 


