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1.2 INTRODUÇÃO

Este estudo tem como foco a avaliação da primeira fase do Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-
Brasil”, desde sua instalação, em 2008, até a avaliação das intenções de candidatura da 4ª 
convocatória. Isto é, o horizonte temporal analisado vai de 13 de Agosto de 2008 até 22 de Julho de 
2011. A razão de se ter considerado o início da segunda fase do projeto no escopo da avaliação é que, 
como se trata de um processo contínuo, a implementação da segunda fase já dá respostas a muitas das 
questões que se evidenciaram como deficiências ao final da primeira fase. Saliente-se que o escopo da
avaliação limita-se ao  Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil” como o mecanismo de 
assistência/fomento aos Diálogos Setoriais e, portanto, não avalia os Diálogos propriamente ditos. 

A avaliação foi realizada pelos mesmos consultores simultaneamente com o Estudo de Estado da Arte
dos Diálogos Setoriais e editado em um relatório separado.

As conclusões desta Avaliação e do Estudo se basearam na orientação dada pelo Termo de Referência, 
nas entrevistas com gestores do projeto, com usuários e interessados em Brasília e Bruxelas, na 
análise dos avaliadores a partir de um workshop de avaliação em Brasília realizado no dia 20 de 
Setembro, nos comentários recebidos dos principais parceiros no Seminário de devolução de 
conclusões realizado em Brasília no dia 9 de Novembro e no estudo de documentos. Seguiu-se a 
metodologia da União Europeia para a avaliação de operações, programas e projetos de cooperação e 
ajuda ao desenvolvimento. 

O documento está estruturado em um Sumário Executivo seguido de quatro capítulos: os antecedentes 
e contexto; a metodologia da avaliação; os resultados da avaliação; e as conclusões e recomendações.

Aproveitamos a ocasião para agradecer aos funcionários da Delegação da União Europeia em Brasília, 
à Direção Nacional do Projeto e aos representantes dos Diálogos Setoriais que generosamente nos 
ofereceram ampla informação requerida para o trabalho. 

Brasília, 10 de Novembro de 2011
Os consultores
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GLOSSÁRIO

Expressões abreviadas de uso frequente:

Ação = Um conjunto de atividades proposto para ser apoiado pelo projeto e realizado no
quadro dos Diálogos Setoriais

Atividade = Componente de uma ação, assim como: missão, estudo, publicação, etc.
Convocatória = Edital de Lançamento da Convocatória
Solicitantes = Instituições que solicitam apoio do Projeto 
Comista = Comissão Mista da União Europeia e do Brasil
Delegação = Delegação da União Europeia no Brasil
Diálogos = Diálogos Setoriais
Direção = Direção Nacional do Projeto
Estudo = Estudo do Estado da Arte dos Diálogos Setoriais
Interessados = Instituições que têm interesses investidos no Projeto, stakeholders
Itamaraty = Ministério das Relações Exteriores do Brasil
Parceiros = Atores Institucionais responsáveis por cada Diálogo Setorial específico
Parceria = Parceria entre Brasil e a União Europeia
Projeto = Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais

Direções-Gerais da União Europeia:

ADMIN Pessoal e Administração
AGRI Agricultura e Desenvolvimento Rural
AIDCO EuropeAid – Serviço de Cooperação
CLIMA Ação Climática
COMP Concorrência
DEVCO EuropeAid Cooperação e Desenvolvimento
HR Recursos Humanos e Segurança 
ENV Ambiente
ENTR Empresas e Indústria
ENER Energia
EEAS Serviço Europeu de Ação Exterior
ECFIN Assuntos Econômicos e Financeiros
ECHO Ajuda Humanitária
EAC Educação e Cultura
REGIO Política Regional
RELEX Relações Externas
SANCO Saúde e Consumidores
TRADE Comércio
TREN Energia e Transportes

Ministérios de Linha do Brasil

MC Ministério das Comunicações
MCT Ministério da Ciência e Tecnologia
MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MEC Ministério da Educação
MI Ministério da Integração Nacional
MinC Ministério da Cultura
MMA Ministério do Meio Ambiente
MME Ministério de Minas e Energia
MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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MPS Ministério da Previdência Social
MRE Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty
MS Ministério da Saúde
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MT Ministério dos Transportes
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
SEGES Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento
SDH Secretaria de Direitos Humanos

Agências e Associações Setoriais do Brasil e na Europa

ABC Agência Brasileira de Cooperação
ABIT Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
AEB Agência Espacial Brasileira
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CDES Conselho para o Desenvolvimento Econômico e Social
CESE Comitê Econômico e Social Europeu
Euratom Comunidade Europeia de Energia Atômica
EUROFER Confederação Europeia das Indústrias do Ferro e do Aço 
EUROMINES Associação Europeia das Indústrias Mineiras 
IBS Instituto Brasileiro de Siderurgia
IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração
MPE Fórum de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Outros

CSP Country Strategy Paper (Documento Estratégia País)
DNP Direção Nacional do Projeto
FP7 7º Programa Quadro para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
LGBTT Lesbianas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
MERCOSUL Mercado Comum do Sul
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
JAP Plano de Ação Conjunto
PAIPME Programa de Apoio à Pequena e Mediana Empresa 
PALOP Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
SPS Questões Sanitárias e Fitossanitárias
UE União Europeia
SBDC Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO

O Acordo-quadro de cooperação entre a União Europeia e o Brasil de 1992 delega à Comissão Mista, 
composta por representantes da União Europeia e do Governo brasileiro, a responsabilidade de 
assegurar o bom funcionamento do Acordo e a coordenação das atividades conjuntas. Na Segunda 
Cúpula bilateral entre a União Europeia e o Brasil, realizada no Rio de Janeiro em Dezembro de 2008, a 
Comista1 estabeleceu que a execução concreta dos objetivos e prioridades definidas na parceria
estratégica do Plano de Ação Conjunto de 2008-2011 se daria por meio de Diálogos Setoriais bilaterais. 
Em consequência, as partes formularam o Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil”, para 
facilitar e apoiar os intercâmbios entre os parceiros relevantes envolvidos em Diálogos Setoriais. 

2.1 O processo de avaliação

A avaliação do Projeto ocorreu entre os dias 22 de Agosto e 30 de Setembro de 2011, em paralelo ao 
Estudo do Estado da Arte dos Diálogos. Elaborou-se um Plano e Trabalho e uma Resenha 
Metodológica, ambos aprovados pela Direção Nacional do Projeto (DNP) e pela Delegação2 no dia 30 
de Agosto de 2011. Do dia 22 de Agosto a 21 de Setembro foram conduzidas 41 entrevistas em Brasília 
e 27 entrevistas em Bruxelas. No dia 20 de Setembro se realizou um Workshop em Brasília, para 
desenhar uma matriz SWOT3 do projeto, em duas partes: uma de análise dos pontos fortes e fracos do 
Projeto com a equipe do DNP; e outra, com participação de alguns interessados e usuários, para 
validar os pontos fortes e fracos e discutir sobre as ameaças e oportunidades. Nos dias 26 a 30 de 
Setembro os resultados da Avaliação e do Estudo foram comparados pelos consultores, e as conclusões 
e recomendações integradas nos respectivos relatórios. Os relatórios preliminares foram entregues ao 
Diretor do Projeto e à Delegação no dia 4 de Outubro de 2011. Realizaram-se reuniões com a DNP e 
com a Delegação nos dias 7 e 8 de Novembro de devolução de conclusões, e de preparação conjunta 
para apresentar os resultados provisórios do trabalho em um seminário que foi realizado no dia 9 de 
Novembro de 2011 em Brasília. 

2.2 Constatações dos consultores

O Projeto mostrou-se um mecanismo eficaz e eficiente como fomentador do adensamento do 
intercâmbio entre Ministérios e Agências Federais no Brasil e Direções-Gerais da União Europeia, por 
meio do apoio a estudos, missões, assistência técnica e eventos. Ao todo, foram propostas ao projeto
85 ações conjuntas, das quais 65 foram realizadas ou se encontram em fase de realização. 

No processo de avaliação foram analisadas sistematicamente perguntas sobre a relevância, a eficácia, a 
eficiência, a coerência, o impacto, o valor agregado e a sustentabilidade do Projeto. 

Relevância: os parceiros estratégicos da União Europeia e do Brasil estão satisfeitos sobre os 
conceitos e a prática dos Diálogos Setoriais. O Projeto de Apoio é um instrumento pertinente para 
facilitar os Diálogos, apoiando os seguintes processos: (1) auscultar as posições dos parceiros sobre 
questões de interesse global; (2) fortalecer os canais de comunicação entre as instituições setoriais dos 
parceiros de ambos os lados (Europa e Brasil); e (3) consultar a sociedade civil em questões de 
interesse mútuo. Assim mesmo, é importante reconhecer que a metade dos Diálogos (ainda) não 
necessita de apoio do Projeto ou não conhece o Projeto, seja porque dispõem de financiamento próprio 
para suas ações, seja porque são diálogos eminentemente políticos. Mesmo assim, aconselha-se 
aumentar o investimento do projeto na construção de uma relação mais direta com os atores dos 
Diálogos que não solicitam seu apoio. Este processo já está em marcha com o novo Plano de 
Comunicação estabelecido pela DNP na segunda fase do Projeto.

Eficácia: A análise da eficácia cobriu quatro aspectos: (1) a dinamização das ações por apoios 
financeiros a viagens, peritos e despesas de eventos; (2) o acompanhamento dos Atores dos Diálogos 
                                                            
1 Comista = Comissão Mista da União Europeia e do Brasil: ver glossário
2 Delegação = Delegação da União Europeia no Brasil
3 SWOT = Metodologia participativa de avaliação que faz um mapa de “strengths, weaknesses, opportunities and threats”.
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em articulação com os seus parceiros e outras instituições setoriais pertinentes; (3) a centralização e 
difusão da informação e comunicação sobre os diálogos e (4) a prospecção de Diálogos novos ou 
insipientes. A conclusão é que o Projeto, na primeira fase, foi muito eficaz no primeiro e segundo 
aspecto e menos no terceiro e no quarto. No aspecto de comunicação e informação, recentemente dois
peritos prepararam um Plano de Comunicação que será lançado em novembro próximo. Aconselha-se 
ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, a EEAS, e à Delegação facilitar a implementação do 
plano de comunicação visando atualizar a informação sobre todos os Diálogos e difundi-la. Quanto à 
prospecção, depende logicamente da aprovação da 3ª fase do projeto. Aconselha-se a DNP realizar 
encontros periódicos com os usuários do projeto para que sejam trocadas boas práticas no andamento 
dos diálogos e debatidas visões prospectivas para o futuro. 

Valor Agregado: O valor agregado do Projeto é amplo: dá apoio eficiente no momento certo, em uma 
área na qual não há outra fonte de apoio. Em termos específicos: o apoio conseguiu melhorar a 
articulação no começo dos Diálogos, apoiando o reconhecimento de espaços comuns entre atores 
antes desconectados entre si, e permitiu intercâmbio de práticas, aumento e intensificação das redes
de comunicação e intercâmbio de experiências para formular metas e resultados mais específicos por 
Diálogo.

Eficiência: O Projeto elaborou métodos para um tratamento eficiente das propostas de ação recebidas, 
e com êxito. É apreciado por sua rapidez, flexibilidade e fácil acesso em todo o percurso do apoio. 

Coerência: A coerência do Projeto está ligada estreitamente à coerência dos Diálogos com o desen-
volvimento das prioridades políticas entre os parceiros. Nas propostas apresentadas pelos parceiros 
setoriais para serem apoiadas existiram, em poucas ocasiões, disparidades entre a aproximação 
política e técnica de um mesmo Diálogo. O Projeto reconhece também o desafio de articular mais as 
duas partes. Aconselha-se ao Comitê Consultivo que busque meios para estimular uma boa qualidade 
estratégica das ações. A articulação entre os ministérios de linha e o Itamaraty precisa intensificar-se 
para garantir a máxima coerência técnica e politica das ações que solicitam apoio do projeto.

Impacto: Apesar de ser um Projeto ainda novo, e mesmo não sendo possível isolar o efeito do Projeto 
de outros efeitos, já se percebem impactos no desenvolvimento dos 15Diálogos apoiados pelo Projeto.  
Em 8 casos, o Projeto impulsionou o Diálogo; em 6, fortaleceu; em 4 o Diálogo produziu alguma 
proposta de mudança tangível, e em 5 o Diálogo transformou-se em uma colaboração permanente entre 
as partes. Aconselha-se à DNP usar os indicadores de impacto (apontados acima) para monitorar a 
realização das atividades dos Diálogos apoiados. 

Sustentabilidade: O projeto tem sido de vital importância para o fomento a vários diálogos, área na 
qual não há qualquer financiamento.  Existe possibilidade de declínio no volume e qualidade técnica 
dos diálogos quando o projeto for descontinuado.  A DNP registrou grande preocupação com a 
indefinição quanto a 3ª fase do projeto e aos possíveis impactos negativos na melhora das boas 
relações bilaterais.  Ressalte-se, ainda, que o Estudo do Estado da Arte dos Diálogos revela uma 
necessidade de melhor coordenação da informação sobre os Diálogos e a falta de orientação 
estratégica mais elaborada refletindo o total dos Diálogos como contribuição à Parceria, tanto no 
Brasil quanto na Europa. Esta articulação fica fora do escopo do Projeto, pois como foi desenhado é 
insuficiente para cobrir este leque de necessidades. Resulta imperativo que os Parceiros ao mais alto 
nível reconheçam, em paralelo ao valor dado aos Diálogos, também a necessidade de existirem 
mecanismos permanentes de apoio para o seu monitoramento.

2.3 Conclusões e Recomendações

O Projeto de Apoio é uma “boa prática”.  É um projeto gerido eficientemente e que fornece grande 
valor acrescentado. Além disso, o Projeto de Apoio é necessário para a continuidade de vários Diálogos 
Setoriais e é relevante para a Parceria Estratégica em seu conjunto. 

O Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil” tem um desempenho adequado em todos os 
critérios de avaliação analisados. O Projeto opera em um contexto onde existe a necessidade de 
acompanhar o desenvolvimento de todos os Diálogos, tanto no Brasil como na Europa. No momento, as 
condições não estão dadas para o Projeto assumir este papel, tanto por seu tamanho relativo (em 
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termos financeiros e de recursos técnicos) quanto por seu desenho. A importância do Projeto como 
instancia de apoio aos Diálogos é poder contribuir para criar uma nova cultura de relações bilaterais 
fundamentada em relações de maior reciprocidade, equilíbrio e complementaridade de interesses. Por 
se tratar de um projeto inovador em sua operacionalização, na primeira fase, também chamada de fase 
piloto, o projeto esteve mais concentrado em questões operacionais, técnicas e de gestão e menos em 
processos de monitoramento, socialização e aprendizagem (função comunicativa). Muitas destas 
limitações estão sendo superadas na segunda fase de implementação e receberam pela DNP a atenção 
devida. 

Recomenda-se continuar o projeto tal qual foi desenhado, preparando-o, ao mesmo tempo, para 
assumir um papel cada vez mais proativo e estratégico. A pro-atividade requerida do Projeto é 
entendida no sentido de envolver outros atores, divulgar a sua metodologia, identificar e analisar as 
necessidades do entorno, e procurar assegurar futuros recursos.  Além disso, deve-se buscar melhorar 
a articulação entre o aspecto político e técnico nos diálogos, dar prioridade ao apoio a ações que 
mostram qualidade de fortalecer a Parceria Estratégica. A função comunicativa do projeto, de caráter 
intangível, resulta tão importante quanto o apoio material fornecido.

. 
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3. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O horizonte do Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais é a parceria entre Brasil e a União Europeia. 
Esta parceria é orientada pelo Plano de Ação Conjunta ou Joint Action Plan de 2008 (JAP-I)4, que 
identifica cinco áreas prioritárias para construir uma parceria estratégica global:

1. Promoção da paz e da segurança abrangente através de um sistema multilateral eficaz.
2. Reforçar a parceria econômica, social e ambiental para promover o desenvolvimento 

sustentável.
3. Promover a cooperação regional (América Latina).
4. Promoção da ciência, tecnologia e inovação.
5. Promover os contatos entre as pessoas e os intercâmbios culturais.

Em cada uma das áreas se desenvolve, nas reuniões dos representantes de ambas as partes, um 
Diálogo Político a Alto Nível. 

3.1 Diálogos Setoriais

O JAP-I define Diálogos Setoriais como uma troca de informações, experiências e melhores práticas de 
natureza técnica, política ou ambas em temas de interesse comum e que ocorrem regularmente em 
diferentes níveis hierárquicos. Do lado europeu, os Diálogos são conduzidos normalmente pelas 
diferentes Direções-Gerais da UE e, do lado brasileiro, pelas Divisões do Ministério das Relações 
Exteriores, os correspondentes Ministérios Setoriais e Agências do Governo Federal. Podem participar, 
de ambos os lados, parceiros associados, como por exemplo, organizações da sociedade civil, governos 
estaduais e autarquias, agências públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento, associações 
empresariais e sindicais, etc. 

Geralmente, os Diálogos Setoriais são formalizados em um Memorandum of Understanding ou 
Memorando de Entendimento (MoU), mas podem ter uma fase anterior de relacionamento mais 
informal. As atividades típicas dos Diálogos são reuniões de trabalho, conferências, seminários ou 
projetos comuns. Os Diálogos Setoriais constituem um processo dinâmico em constante 
transformação. O Estudo do Estado da Arte dos Diálogos atualizou a lista dos Diálogos em Setembro de 
2011:

 Diálogo em Direitos Humanos
 Diálogo em Desarmamento e Não Proliferação
 Diálogo em Questões Macroeconômicas
 Diálogo em Questões Sanitárias e Fitossanitárias
 Diálogo em Questões Industriais e Regulatórias
 Diálogo em Transporte Aéreo
 Diálogo em Transporte Marítimo
 Diálogo em Sociedade da Informação
 Diálogo  em Promoção da Cooperação Triangular
 Diálogo em Desenvolvimento Social
 Diálogo em Políticas de Integração Regional
 Diálogo em Governança do Setor Público
 Diálogo em Dimensão Ambiental do Desenvolvimento Sustentável 
 Diálogo  em Política Energética
 Diálogo  em Energia Nuclear
 Diálogo  em Serviços Financeiros
 Diálogo  em Estatísticas
 Diálogo  em Cooperação Administrativa em Questões de Concorrência
 Diálogo em Ciência e Tecnologia
 Diálogo em Políticas Culturais

                                                            
4 O JAP foi renovado em Outubro de 2011, então as mudanças não puderam ser consideradas neste relatório.
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 Diálogo entre Sociedades Civis CDES-CESE 
 Diálogo em Navegação por Satélite

Diálogos Potenciais ou não ativos: 

 Diálogo em Educação, Juventude e Esportes 
 Diálogo em Saúde 
 Diálogo em Micro e Pequena Empresa 
 Diálogo da Avaliação e Monitoramento Externo de Políticas Públicas
 Diálogo em Propriedade Intelectual 
 Diálogo da Redução de Risco de Desastres Naturais
 Diálogo em Matérias Fiscais
 Diálogo em Políticas de Promoção de Igualdade e Gênero
 Diálogo em Transportes 

3.2 O Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais

No quadro do programa bilateral de cooperação do período 2007-2013, Brasil e União Europeia 
criaram, em Julho de 2008, o Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE- Brasil, por meio do Ajuste 
Complementar de Cooperação relativo ao Projeto DCI-ALA/2006/ 018-698. O custo total do Projeto 
para 5 anos (19 de Setembro de 2008 a 18 de Setembro de 2013) foi estimado em € 9.150.000, dos 
quais 6.1 milhões financiados pelo DCI-ALA, e 3.05 milhões pelo governo Brasileiro5. O Ajuste 
Complementar também instala um Comitê Consultivo para o Projeto, como parte integrante de sua 
estrutura de gestão, para avaliar e garantir a eficácia da execução do Projeto. Os membros do Comitê
são:

 Um representante da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil, que presidirá o Comitê;

 Um representante do Departamento da Europa do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil;

 Um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 Dois representantes da Delegação da União Européia no Brasil, sendo um em representação do 

Serviço Europeu para a Ação Externa e outro do Setor de Cooperação da Delegação;
 O Diretor do Projeto, que assegurará o secretariado do Comitê.

O Projeto visa contribuir para o progresso e aprofundamento da parceria estratégica e das relações 
bilaterais, por meio do apoio ao desenvolvimento de diálogos setoriais. É coordenado em conjunto 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – por meio da Direção Nacional do Projeto – e 
pela Delegação da União Europeia no Brasil. 

O Projeto prevê quatro modalidades de apoio a ações inseridas dentro de diálogos setoriais 
previamente constituídos ou em fase de instalação: a) elaboração de estudos; b) assistência técnica 
especializada; c) apoio logístico à realização de missões técnicas no âmbito dos diálogos; e d) apoio 
logístico à organização de eventos e impressão de publicações no âmbito dos diálogos.

A candidatura de ações deve ser proposta por um Ministério ou Agência do governo federal brasileiro 
e ratificada pela correspondente Direção-Geral ou Agência da União Europeia. O Projeto também 
estimula a participação de outros parceiros, como organizações da sociedade civil, governos estaduais 
e municipais, agências públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento, universidades e entidades de 
classe, desde que suas demandas sejam encaminhadas por um Ministério ou Agência. 

As ações a serem financiadas pelo Projeto são escolhidas mediante processo seletivo iniciado com a 
publicação do Edital de Lançamento da Convocatória, realizada pelo menos uma vez ao ano. 

                                                            
5 Aditivo Nr 01-DCI-ALA-2006-018-698
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3.3 Lições Aprendidas

O Projeto conhece duas fases: a 1ª fase (piloto) e a 2ª fase. Ao fim da 1ª fase assinou-se um Termo 
Aditivo ao Ajuste Complementar para inaugurar a 2ª fase. Neste documento, a União Europeia e o 
Governo Brasileiro já assinalam algumas lições aprendidas quanto ao funcionamento do projeto, todas 
ratificadas nesta avaliação:

 O modelo de Gestão centralizada permitiu iniciar rapidamente e evitar problemas admi-
nistrativos. 

 A dinamização pela demanda dos parceiros interessados em resposta às convocatórias 
publicadas pela DNP foi um método adequado para mobilizar o seu interesse e manter um bom 
ritmo de execução das atividades. 

 Há preocupação quanto à dispersão temática das ações apoiadas na fase piloto que nem sempre 
contribuiu para o reforço da relação bilateral a nível mais macro. 

 Se sente necessidade de um desempenho mais proativo do Comitê Consultivo de orientação 
estratégica.

 Tanto o Ministério do Planejamento quanto a Delegação devem reforçar a comunicação com os 
parceiros para suscitar demandas que se enquadrem devidamente nas orientações estratégicas 
definidas. 
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4. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

A Metodologia de Avaliação foi apresentada em um documento separado, aprovado pela Delegação e 
pela DNP no começo da missão. Neste capítulo estão resumidos alguns pontos de interesse. 

4.1 Abordagem

Esta avaliação se caracterizou por três atributos especiais. Em primeiro lugar, foi combinada com a 
atualização do Estado da Arte dos diálogos. Assim, muitas entrevistas se focaram em assuntos 
narrativos e avaliativos simultaneamente. 

O segundo aspecto é que o âmbito da avaliação limitou-se à pesquisar o Projeto como mecanismo de 
apoio aos Diálogos Setoriais e, portanto, não foram avaliados os Diálogos propriamente ditos. Como 
consequência, o trabalho concentrou-se nos procedimentos do apoio, e não no progresso dos diálogos 
em si.

Finalmente, o trabalho foi aberto e participativo. No começo, os consultores e a DNP identificaram em 
conjunto o mapa de atores principais no contexto dos Diálogos. O pessoal técnico da Delegação
também deu atenção intensa aos consultores e forneceu informação importante para esta avaliação. 
Na análise da eficiência, a equipe do DNP foi muito aberta sobre o método de trabalho, suas vantagens 
e suas dificuldades e, no workshop realizado, houve uma analise participativa do contexto do projeto.

4.2 Critérios e Instrumentos

Os critérios de avaliação descritos a seguir estavam definidos no Termo de Referência e foram 
aprovados tanto pela DNP quanto pela Delegação. 

 Relevância: a síntese do que Projeto significa para os atores dos Diálogos, e, em 
consequência, para a Parceria entre Brasil e a UE. 

 Eficácia: comparação entre os efeitos observados atualmente pelos usuários e os efeitos 
esperados nos Termos do Projeto. 

 Eficiência: a maneira como o apoio é fornecido e como funciona a administração do 
Projeto. Se bem que não existe uma norma fixa de eficiência neste caso, pôde-se estimar, 
em cooperação com a equipe da DNP, a diferença entre procedimentos eficientes e não 
eficientes pela repercussão na relação custo-benefício. 

 Coerência: em que medida o apoio fornecido pelo Projeto corresponde com o 
desenvolvimento das prioridades políticas na Parceria.

 Impacto: a partir do impacto desejado pelo Comitê Consultivo, estudou-se o 
desenvolvimento que os diversos diálogos apoiados tiveram como resultado do apoio do 
Projeto.

 Valor Agregado: valores que o Projeto aporta enquanto outros projetos não aportam o 
mesmo.

 Sustentabilidade: como será a situação se e quando o Projeto terminar.

As perguntas-chave para medir cada um dos critérios estão anotadas no relatório, sob o título do 
critério referente. 

Os passos da avaliação foram: (1) Revisão bibliográfica de 30 Documentos (ver lista de documentos 
usados no Anexo); (2) Preparação de um Plano de Trabalho Detalhado; (3) Desenvolvimento de
Metodologia a ser utilizada na Avaliação e no Estudo; (4) Entrevistas com gestores, peritos, 
colaboradores e usuários e interessados do Projeto: 41 reuniões em Brasília e 27 reuniões em 
Bruxelas; (5) Realização de workshop de avaliação participativa com 12 pessoas: DNP, usuários e 
interessados (ver relatório no Anexo); (6) Análise e consolidação dos resultados dos dois relatórios; e 
(7) Apresentação das principais conclusões dos Relatórios em um Seminário a ser realizado no dia 9 
de novembro em Brasília.

Os consultores usaram e desenvolveram os seguintes instrumentos:
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 A Lista dos Diálogos e das pessoas envolvidas (sua função e instituição), com a informação de 
contato (endereço e-mail, telefone) 

 Fichas para serem usadas nas entrevistas com os Atores nos Diálogos, cobrindo tanto a parte 
do Estudo como a parte da Avaliação

 Fichas de análise de eficácia e eficiência para entrevistas com os gestores e colaboradores do 
Projeto

 Power point para a análise participativa no Workshop

Desenvolveu-se também um questionário para completar as informações, mas não se utilizou, uma vez 
que os consultores julgaram que tal metodologia não aportaria valor adicional à informação recebida 
diretamente nas entrevistas. Em geral, fizeram-se atas de todas as entrevistas e em alguns casos, se 
solicitou aos entrevistados preenchimento de lacunas ou a correção de algumas partes. 

4.3 Dificuldades

Houve algumas dificuldades menores. 

A Lista dos Diálogos mostrou-se mais difícil de ser compilada que o previsto. Foi difícil em alguns casos 
identificar as pessoas certas que pudessem ser entrevistadas. Existe a necessidade de ter uma um 
procedimento tanto no Brasil como na Europa que possa concertar e fazer seguimento desta 
informação tão dinâmica e fluida, e enquadrá-la no contexto estratégico da Parceria entre o Brasil e a 
União Europeia. Esta é uma tarefa que o plano de comunicação do Projeto pode assumir também. 

Outra dificuldade foi que no período das entrevistas dos consultores os novos responsáveis pela 
Divisão Europa III no Itamaraty e os responsáveis na Europa (EEAS) estavam ocupados nas 
preparações do novo Plano de Ação Conjunta a ser aprovado na cúpula de Outubro 2011, e 
infelizmente não tiveram muito tempo para compartilhar suas reflexões sobre a gestão do Projeto.
Esperamos que mesmo assim as recomendações feitas em sua direção sejam acertadas e úteis.
Finalmente, foi difícil aplicar uma metodologia pensada para avaliar projetos de Ajuda ao Desenvol-
vimento em um projeto de cooperação atípico e inovador. Seguiu-se o rigor de fazer a análise segundo 
os critérios indicados, o que causou alguma repetição dos temas, analisados várias vezes por 
diferentes perspectivas. 



Relatório de Avaliação 31-10-2011 14

5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

5.1 Relevância

Qual é a função atribuída pelos parceiros estratégicos no Brasil e na Europa (isto é: Delegação da União 
Europeia, Direções-Gerais da UE, Ministérios e Agências do Governo Brasileiro) aos Diálogos como 
expressão de parceria? 
O Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais serviu para fortalecer e aprofundar este tipo de parceria? 

5.1.1 Os Diálogos Setoriais expressam a Parceria
Os parceiros estratégicos no Brasil e na Europa entendem o Plano de Ação Conjunta entre Brasil e a 
União Europeia como um encontro equilibrado e horizontal, no qual se podem abordar questões de 
interesse comum e fortalecer opiniões coordenadas sobre problemas globais mundiais. Os Diálogos 
Setoriais formam uma prática viva que expressa esta filosofia e são apreciados a todos os níveis de 
participação. 

Na sua 13ª reunião, a Comissão Mista deu uma avaliação positiva do progresso dos Diálogos Setoriais:

“Brazil and the EC hailed the excellent state of the bilateral relationship and its significant consolidation 
and diversification since the launch of the EU-Brazil Strategic Partnership in 2007. Both parties 
concurred on the major political impetus given to the relationship by the High-Level Political Dialogue 
meetings.”6

A Delegação Europeia no Brasil aprecia a relevância dos Diálogos para a Parceria: 

“A característica dos Diálogos Setoriais é que estabelecem uma rede de contatos dentro e fora dos 
Ministérios e Direções. O Projeto forma um mecanismo interessante e fundamental para poder organizar 
seminários, fazer estudos e pagar peritos para atividades ainda não institucionalizadas. A ideia do 
Diálogo é de envolver outros, porque as vezes é necessário aprofundar questões. Pode ser fundamental 
poder levar uma pessoa do Brasil a Bruxelas. Mesmo que Itamaraty saiba como funciona a União 
Europeia, os ministérios setoriais nem sempre conhecem bem os caminhos lá. O Projeto é combustível 
para os Diálogos.”7

O Ministério das Relações Exteriores no Brasil também afirma que os Diálogos são de muita
importância. 

Da parte da Europa, há cerca de 20 Direções-Gerais envolvidas nos Diálogos. Consideram os Diálogos 
como um instrumento fundamental para construir uma parceira ampla com o Brasil, que não só 
fortalece a posição da Europa em temas de interesse global, mas também abre possibilidades de 
cooperação em pesquisa, intercâmbio de ideias e práticas inovadoras, assim como regulamentação no 
âmbito comercial entre os Parceiros. 

5.1.2 Tipologia Funcional dos Diálogos
Para focalizar na relevância do Projeto, é útil explorar brevemente a função e o funcionamento 
diferenciado dos diálogos. 

Há diálogos que funcionam como uma série de encontros anuais ou semestrais a Alto Nível entre 
diplomatas para explorar temas globais de interesse comum, assim como Mudança do Clima, Questões 
Macroeconômicas, Serviços Financeiros, Temas Espaciais, Política Energética, Energia Nuclear, Não 
Proliferação e Desarmamento, e Direitos Humanos. A relevância destes Diálogos é em geral a de 
fortalecer o entendimento mútuo em questões globais.

                                                            
6 Joint Communiqué of the 13th EU-Brazil Joint Committee 
7 Anotação dos consultores da entrevista com Ana Paul Zacharias, embaixadora da União Europeia no Brasil.
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Outros Diálogos Setoriais funcionam basicamente por meio da realização de estudos, missões de 
intercâmbio de experiências, videoconferências ou encontros de técnicos setoriais, que exploram 
inovações ou possibilidades de cooperação conjuntas, assim como Ciência e Tecnologia, Sociedade de 
Informação, Desenvolvimento Sustentável, Políticas de Integração Regional, Direitos Humanos, 
Políticas Culturais, Micro e Pequenas Empresas, Governança Pública. Nestes diálogos participam,
também, outras organizações autônomas públicas ou mesmo privadas. Sua função é o fortalecimento 
mútuo de capacidades e um aprendizado comum, assim como o uso das redes de conhecimento do 
Setor em questões de interesse mútuo.

Ainda outros são caracterizados pelos seus protagonistas como consultas sobre questões regulatórias, 
assim como Questões Industriais e Regulatórias, Questões Sanitárias e Fitossanitárias, Transportes 
Aéreos, Transportes Marítimos, Propriedade Intelectual e Cooperação Administrativa em Questões de 
Concorrência. A sua meta é chegar a melhoras visíveis nas regulamentações internacionais e de 
mobilidade, importação e exportação. 

Um Diálogo sui generis é o Diálogo entre os Conselhos Econômicos Sociais do Brasil e da Europa. 
Participam nele representantes da Sociedade Civil (empresários, trabalhadores e outros). A sua função 
é aconselhar os Governos e assegurar a participação da Sociedade Civil em questões relacionadas à 
Parceria da União Europeia com Brasil. 

5.1.3 A relevância do Projeto de Apoio aos Diálogos
O Projeto de Apoio facilita ações conjuntas de Ministérios Setoriais no Brasil com Direções-Gerais na 
Europa no âmbito dos Diálogos Setoriais, assim como encontros, estudos, assistência técnica, missões 
de intercâmbio e videoconferências. Sendo um apoio aos Diálogos, o Projeto é avaliado muito 
positivamente pelos entrevistados que o conhecem, como um apoio responsivo às necessidades 
concretas. Por exemplo, a Agência Brasileira de Cooperação:

“A experiência do Projeto de Apoio aos Diálogos é um formato para o futuro. Aproxima mais a pauta de 
cooperação com a pauta política, como é o desejo expresso pelas cúpulas e pelo documento de parceria 
estratégica. A relação não pode ser de doador – receptor, mas deve ser de buscar parcerias, interesses 
mútuos. Diálogos são um catalizador de processos, materializam os conteúdos relevantes.”8

E a Delegação da União Europeia no Brasil:

“O Projeto é um instrumento simples, rápido, apropriado. É impossível chegar a acordos sem estrutura de 
acompanhamento, que cobre viagens, estudos e assistência técnica. É o que o Projeto fornece. É crucial 
para o “kick off” e para romper o gelo. É ágil, é oportuno e corta procedimentos burocráticos onde não 
existem mandatos já institucionalizados. 9” 

Na implementação do Projeto surgem, assim mesmo, algumas questões relacionadas à sua relevância. 
A primeira inquietude é que uma parte dos atores institucionais envolvidos em algum tipo de Diálogo 
Setorial não conhece o Projeto, especialmente do lado Europeu, ou não tem solicitado apoio algum. A 
principal razão é que esses Diálogos não parecem ter necessidade de apoio. Os Diálogos são já 
apoiados pelas estruturas existentes como, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores
(Itamaraty) no Brasil e o Serviço Europeu de Ação Exterior (EEAS) na Europa; outros fazem parte de 
uma estrutura de cooperação em nível de Europa-Brasil, assim como o Fundo para Pesquisas 
Conjuntas (FP7) ou a cooperação para concorrência comercial (CADE no Brasil e DG-Competition na 
Europa). 

Há, no entanto, alguns diálogos que não conhecem o projeto porque ainda não foi feita uma ampla 
divulgação do seu uso. Mesmo em algumas instituições que solicitaram e obtiveram apoio do Projeto, 
notou-se perda de memória institucional sobre os Diálogos, sobre o Projeto, e sobre os documentos 
assinados e as ações promovidas, por exemplo: Ciência e Tecnologia, Política Energética, Sociedade de 
Informação, Cooperação Administrativa em Questões de Concorrência, Questões Sanitárias e 
Fitossanitárias. A perda de memória pode ser explicada pela mudança de Governo, que envolveu a 

                                                            
8 Marcio Correia, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação ao Desenvolvimento
9 Entrevista com Angel Landabaso, Embaixada da UE. 
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substituição de funcionários em vários Ministérios. A comunicação permanente e o estabelecimento de 
canais comunicativos estáveis entre o Projeto e os Ministérios pode melhorar esta situação. 

O Projeto em análise mantém uma relação ativa com aproximadamente a metade dos Diálogos em 
curso. O apoio potencial é obviamente para todos eles, desde que considerem oportuno solicitá-lo.

O Projeto, como estrutura de apoio, nem sempre conhece a orientação estratégica dos diálogos. Muitas 
vezes a DNP é informado da existência de novos diálogos apenas na reunião anual da Comista, não 
sabendo o contexto em que estes foram negociados. Por isso, às vezes fica difícil no âmbito do Projeto 
determinar qual Diálogo Setorial é prioritário para ser apoiado. Mesmo o Itamaraty reconhece que
existe no momento certa dificuldade em manter o fluxo de informação entre alguns Diálogos Setoriais 
e a Comissão Mista mesma.

Saliente-se, por fim, que devido aos regulamentos gerais, o Projeto não apoia viagens de funcionários 
da União Europeia. Ao contrário do que se poderia assumir, estes funcionários, em geral, não dispõem 
de recursos institucionais para os deslocamentos necessários no quadro das relações bilaterais. Essa 
limitação afeta a igualdade de representação nos encontros e missões apoiados, e diminui, em alguma 
medida, a relevância do Projeto no âmbito Europeu. 

5.1.4 Conclusões Relevância
Os parceiros estratégicos da União Europeia e do Brasil estão bastante satisfeitos com o conceito e as 
práticas dos Diálogos Setoriais.

Os Diálogos têm as seguintes funções: (a) auscultar as posições dos dois parceiros sobre questões de 
interesse global; (b) fortalecer os canais de comunicação entre as instituições setoriais dos dois 
parceiros; e (c) consultar a sociedade civil em questões de interesse de ambos os parceiros. 

A relevância do Projeto de Apoio é evidente. É um instrumento adequado para facilitar e dinamizar o 
funcionamento dos Diálogos Setoriais. 

Ainda assim, há alguns pontos de atenção: 

 Muitos Diálogos não conhecem o Projeto e (ainda) não fazem uso do apoio. Isso se deve à 
existência de outros recursos disponíveis, e em parte, também, à fuga de memória institucional
sobre as atividades do Projeto.

 Nota-se falta de acesso do Projeto à informação estratégica referente a cada Diálogo para uma 
melhor priorização estratégica das ações a apoiar.

 Existe uma limitação do Projeto em apoiar missões e representações de funcionários Europeus 
no Brasil, no âmbito das ações dos Diálogos. Essa limitação afeta a igualdade de representação 
nos encontros e missões apoiados, e diminui, em alguma medida, a relevância do Projeto no 
âmbito Europeu.

5.1.5 Recomendações Relevância
Para assegurar e aumentar a relevância do Projeto, sugerem-se as seguintes medidas: 

1. A DNP, com o apoio do Itamaraty e a EEAS, pode ser mais proativa em defender a 
relevância do Projeto entre instituições que participam nos Diálogos Setoriais, 
incluindo as Direções-Gerais na Europa.

2. O Projeto pode combater a perda de memória institucional sobre as ações iniciadas 
no quadro dos Diálogos Setoriais por meio do Plano de Comunicação, fazendo 
sínteses periódicas do avanço dos Diálogos em colaboração com seus Atores, tanto 
no Brasil quanto na Europa. 

3. O Comitê Consultivo pode indicar critérios de avaliação relacionados à informação 
sobre as prioridades estratégicas dos setores, a modo de recomendação.

4. A EEAS e a Delegação da União Europeia no Brasil podem procurar um mecanismo 
para possibilitar o financiamento de viagens para representantes das DG’s 
envolvidas nos Diálogos Setoriais.
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5.2 Eficácia

O Projeto contribuiu para manter uma dinâmica elevada no desenvolvimento dos Diálogos?
O Projeto reforçou a continuidade da cooperação e dos intercâmbios entre parceiros relevantes do Brasil 
e da União Europeia? 
O Projeto manteve a informação sobre os Diálogos em dia e a divulgou? 
O Projeto identificou e explorou novas oportunidades nos diálogos? 

Avalia-se a eficácia de um Projeto pela medida em que ele contribuiu aos objetivos específicos. O 
objetivo específico deste Projeto é um só: “facilitar os intercâmbios de conhecimentos e experiências 
assim como dinamizar ações conjuntas entre os parceiros europeus e brasileiros relevantes, envolvidos 
em diálogos setoriais específicos.” 

Em geral, o Projeto de Apoio aos Diálogos é eficaz e está de acordo com o que se esperava. Os 
resultados são satisfatórios. A relação custo-benefício é muito boa, especialmente em comparação com 
outros projetos de cooperação. As ações podem desencadear outras, o que é muito positivo, uma vez 
que se leve em consideração o peso estratégico relativo de cada ação nova. A forma em que foi 
processado o Projeto permite mensurar os efeitos.

Para uma análise mais funcional, os consultores propuseram na metodologia usar, para a análise de 
eficácia, os quatro resultados esperados do Projeto, listados abaixo. A proposta foi aceita, porque os 
resultados podem ser considerados como objetivos específicos que correspondem às quatro funções 
que o Projeto desempenha.

5.2.1 RESULTADO 1 Dinâmica elevada
Manutenção de uma dinâmica elevada no desenvolvimento dos diálogos setoriais que se enquadram no 
âmbito da parceria estratégica UE-Brasil e no desenvolvimento do dialogo politico de alto nível entre as 
partes10. 

A manutenção da dinâmica realizada pelo Projeto consiste principalmente em apoio financeiro a
propostas apresentadas pelos atores nos Diálogos Setoriais, estruturadas em convocatórias. As 
propostas são ações, definidas como estudos, missões, intercâmbios, assistência técnica, 
videoconferências, encontros e seminários. A “dinâmica elevada” se refere a um ritmo ativo de ações 
tangíveis. 

O Projeto contribuiu claramente a uma dinâmica mais elevada no desenvolvimento dos Diálogos 
Setoriais. Isso se comprova pela opinião dos entrevistados e pelo número crescente de propostas, 
provenientes de uma diversidade de Setores. 

Depois de algumas dificuldades próprias do processo de aprendizagem coletivo nos procedimentos da
primeira convocatória, a confiança dos solicitantes que conhecem o Projeto cresceu. 

Alguns setores, que apresentaram propostas no começo, não voltaram a precisar de apoio nas 
convocatórias posteriores, por diversas razões. Uma das razões é positiva: alguns Diálogos já 
chegaram a um nível de cooperação permanente e regular: não usam mais o projeto11. Outra razão é 
que alguns Ministérios acolhem projetos bilaterais com países Europeus e não estão em condições de 
iniciar um Diálogo a nível Europeu. A terceira razão é que algumas propostas ainda não foram 
incluídas formalmente como Diálogo na lista da Comissão Mista.   

No contexto de uma apreciação positiva, assinalou-se porem um ponto de atenção. O objetivo da 
dinamização é o progresso e aprofundamento da Parceria. Então, não é qualquer ação que o Projeto 
deve apoiar. Existe um requerimento implícito, que esta ação leve em frente e aprofunde o Diálogo. O 
Diálogo deve ser mantido e apoiado, mas dirigido a algum resultado ou processo tangível, como pode 
ser: um acordo, um Diálogo mais focalizado, uma programação em conjunto, preparação de decisões 
estratégicas e políticas, o preparação de projetos conjuntos.

                                                            
10 Esta descrição do resultado é a descrição dada no Quadro Lógico do projeto
11 Ou usam marginalmente, só para questões fora dessa cooperação.
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Embora o Projeto solicite uma concordância formal do parceiro europeu como forma de garantir o 
interesse mútuo, observa-se que os procedimentos adotados carecem de instrumentos para testar esta 
qualidade: se as ações contribuem ao progresso e aprofundamento do Diálogo. E, assim sendo, 
também não se avalia regularmente o possível impacto das ações neste sentido de forma objetiva. 
Assim, o Projeto pode correr o risco de crescer em volume e ser muito dinâmico sem mecanismo para 
assegurar sua qualidade. 

Indicadores quantitativos da dinâmica12

Há dois indicadores do Quadro Lógico desenhados para medir o Resultado 1. 

O primeiro indicador deste resultado é o número de ações solicitadas pelos parceiros nas primeiras
quatro convocatórias, as financiadas pelo Projeto e as realizadas pelo solicitante. O número total é de 
85 ações solicitadas, das quais 95% foram aprovadas, e 76 % realizadas (comtando as que estão em 
realização). A eficácia foi, portanto, de 76%, com uma média de quatro ações realizadas por solicitante
conjuntamente com o parceiro Europeu, em três anos.

Na tabela abaixo se pode observar o número de ações solicitadas por convocatória, na primeira coluna, 
e o total na segunda coluna. São 85 ações ao todo. Quase todas as ações solicitadas foram aprovadas 
em 1ª instancia enquanto o orçamento para a contratação de peritos e para custos assessórios foi
ajustado para responder aos critérios e às tabelas usadas pelo Projeto13. Depois de aprovadas, algumas 
ações foram canceladas pelos parceiros institucionais por diversas razões práticas que impos-
sibilitavam a sua realização.

O segundo indicador do resultado 1 é quantos diálogos novos foram ativados pelo projeto. A tabela 
indica os seguintes:

 Na 1ª convocatória participaram 11 solicitantes novos, dos quais 5 continuaram a solicitar 
apoio posteriormente. 

 Na 2ª convocatória 
participaram 2 
novos e 4 voltaram 
a solicitar apoio. 

 Na 3ª convocatória 
participaram 4 

solicitantes 
anteriores. 

 Na 4ª convocatória 
participaram 2 
solicitantes novos, e 
7 que participaram 
anteriormente.

Somando estes dados numa 
apreciação geral, observa-
se que o do total de 15
Diálogos Setoriais que 
solicitaram apoio nos dois
anos de pilotagem, o 
Projeto conseguiu ativar 7 

para um trabalho contínuo; 6 não solicitaram mais apoio depois do primeiro recebido; 2 são ainda 
novos este ano e poderão possivelmente continuar. Conclusão: o Projeto conseguiu atrair solicitantes 

                                                            
12 Os  indicadores quantitativos são expectativas expressadas no Quadro Lógico do Projeto
13 Houve uma só exceção: algumas solicitações do Ministério de Meio Ambiente na última convocatória foram retiradas antes 
da avaliação, em acordo comum.

FIGURA 2. QUADRO DOS DIÁLOGOS APOIADOS, EFICÁCIA 
Número de ações 

solicitadas
Aprova

das
Reali
zadas

por 
convocatória

Total

Serviços Financeiros 1 1 1 0
Transportes 1 1 1 0
Patrimônio Público 1 1 1 1
Cooperação Triangular 1 1 1 1
Coop Admin em Questões de Concorrência 3 3 3 4
Desenvolvimento Social 3+1 4 4 1
Questões Industriais e Regulatórias 2+1+0+1 4 4 1
Diálogo  entre Sociedades Civis CDES-CESE 1+0+0+1 2 2 2
Políticas Culturais 0+0+0+3 3 3 3
Transportes Aéreos 0+0+0+3 3 3 3
Direitos Humanos 0+1+0+4 5 5 5
Ciência e Tecnologia 3+1+2+2 8 8 3
Governança do Setor Público 0+4+3+2 9 9 8
Desenvolvimento Sustentável 5+0+3+10 18 14 12
Políticas de Integração Regional 4+3+7+8 22 22 19
TOTAL 85 81 65
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novos e também comsolidar a participação dos que solicitaram apoio anteriormente, com exceção de 6
que não voltaram ao projeto depois da 1ª convocatória, pelas razões antes apontadas.

Muitas questões ligadas à continuidade dos Diálogos e que afetam a eficácia do Projeto, não estão nas 
mãos do Projeto, e dependem de vontade politica e técnica dos parceiros de continuar o Diálogo.

5.2.2 RESULTADO 2: Parceiros articulados 
Reforço da cooperação e dos intercâmbios entre parceiros relevantes do Brasil e da União Europeia, 
incluindo o estabelecimento de parcerias e o desenvolvimento de iniciativas conjuntas no âmbito dos 
Diálogos. 

O Projeto exerce uma função de articulação que está sendo melhorada com o Plano de Comunicação da 
segunda fase. Mostra e põe em pratica um método eficaz para reforçar intercâmbios e parcerias. O 
sistema de convocatórias funciona bem. O Manual do Projeto foi reescrito pela equipe e agora é muito 
claro e completo. O ritmo das convocatórias garante uma adequada dinamização das ações planejadas 
para entrar em uma proposta concreta. 

Reforçar a cooperação e os intercâmbios entre parceiros relevantes não é somente uma questão de 
possibilitar um apoio financeiro. Consiste, tal como o projeto tem realizado, também em um trabalho 
pedagógico comunicacional combinado com um apoio logístico para realizar as ações de parceria 
propostas. Nos dias em que os consultores passaram com a equipe, puderam observar como cada 
proposta aprovada é elaborada conjuntamente com os solicitantes em um processo pedagógico-
construtivo para chegar ao que o Projeto denomina “formalização”. Frequentemente o Projeto ajuda a 
redefinir o tamanho do orçamento a um nível realista como parte deste processo.

Na fase piloto, o Projeto elaborou e desenvolveu uma metodologia própria para este aspecto do 
trabalho, resumida no quadro abaixo. As instituições entrevistadas que usam o Projeto afirmam que 
essa função educativa do Projeto é interessante e eficaz. Levantam observações sobre os 5 passos 
acima explicados, que valem a pena conhecer. Em geral, comentam que os apoios para a contratação 
da assistência técnica e para a realização de viagens e eventos é exatamente o necessário para 
encaminhar os Diálogos. 

“O Projeto permite pagar uma missão de prospecção sem nenhum peso de burocracia, é exatamente 
o que precisamos. O Projeto é um reforço de entrada, para depois poder ter mais fundos de um Projeto 
de cooperação.”14

Muitas questões ligadas à continuidade dos Diálogos e que afetam a Eficácia do Projeto, não estão nas 
mãos do Projeto, e dependem de vontade politica e técnica dos parceiros de continuar o Diálogo.

O sistema usado para avaliar as candidaturas de ações é a reunião da comissão de avaliação onde se 
discutem as propostas apresentadas uma por uma. As propostas que não passaram pelo sistema 
eletrônico já estão excluídas a esta altura, assim como as propostas que chegam atrasadas. Os 
solicitantes apreciam a boa transparência na seleção e na comunicação, mas também há observações 
críticas dos entrevistados, especialmente sobre a avaliação. Aspetos a manter presentes durante os 
processos de avaliação de propostas são entre outros: 

 O redimensionamento dos orçamentos poderia ser evitado se as propostas chegassem com 
uma maior qualidade de partida. 

 O Projeto sempre deve fundamentar as suas decisões em base a documentos contratuais 
existentes e critérios políticos conhecidos ou comunicados de antemão.

                                                            
14 Entrevista com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
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A proposta:
O Projeto se apresenta como “demand driven”.  Assim, a iniciativa de pensar na implementação do Diálogo fica nas mãos 
do solicitante que pede um apoio para realizar seu plano.

A convocatória:
A proposta é apresentada no sistema eletrônico da convocatória, que já inclui os elementos essenciais para a sua aceitação:
o endereço do responsável pela ação, o memorando de entendimento sobre o Diálogo (caso exista), o acordo do parceiro 
Europeu para realizar a proposta, as datas previstas para a atividade, a justificativa, os objetivos, os serviços requeridos, e o 
desdobramento destes serviços nas rubricas do Projeto: o número de dias de peritos e despesas acessórias. Os preços para 
estes rubricas já estão tabelados e o sistema calcula o custo total e o valor mínimo da contraparte do Ministério que solicita 
o financiamento. Pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com o sistema podem pedir apoio da equipe, que lhes dá 
atenção pessoal, dando-lhes sugestões aprendidas de outras propostas.  Ressalte-se, ainda, que o sistema está em fase de 
melhoria e fará parte do Plano de Comunicação, com vistas a facilitar a experiência do usuário em seu uso.

A avaliação das propostas:
Na avaliação da proposta, o valor solicitado geralmente é redimensionado – com argumentos de todos os tipos, mas 
essencialmente para proteger o orçamento do Projeto (e às vezes o próprio solicitante) contra gastos extremos e propostas 
sobre dimensionadas.

Formalização:
Depois da avaliação, a proposta deve ser formalizada. A formalização implica que a Prestadora de Serviços (que é externa 
ao Projeto e responde diretamente à Delegação da União Europeia) receberá Termos de Referência para contratar os 
peritos solicitados (incluindo passagens e diárias), contratar serviços logísticos para eventos, e para comprar passagens em 
caso de missões técnicas. É um processo para o qual o solicitante necessita de apoio para esclarecer bem para si mesmo, 
para seus parceiros e à Prestadora de Serviços as escolhas qualitativas e quantitativas da sua proposta e os efeitos 
esperados. 

Relatórios:
Durante e depois da realização da atividade, a DNP recolhe os relatórios das atividades e os comprovantes financeiros que 
definem a contribuição própria de cada parceiro institucional.

 Ações propostas pelo próprio Ministério do Planejamento no intuito de iniciar um Diálogo em 
Governação Pública são louváveis, mas não podem ser avaliadas no mesmo nível em que são 
propostas.

Os entrevistados apreciam o trabalho de formalização e articulação realizado pelo Projeto. O Projeto é 
um canal aberto onde se pode definir uma ação conjuntamente com a DNP garantindo maior qualidade 
da proposta. Esta flexibilidade e proximidade são um grande valor agregado do Projeto. 

Quanto à avaliação dos relatórios, infelizmente, a DNP não lhe dá tanta atenção quanto à formalização. 
Nesta fase do Projeto já seria possível avaliar conjuntamente o que foi realizado, e extrair lições 
específicas para o solicitante e lições gerais para o Projeto, que pudessem facilitar um planejamento 
melhor no longo prazo. 

Indicadores quantitativos da articulação

O primeiro indicador do Quadro Lógico para o Resultado 2 é o número de “novos acordos de 
cooperação” assinados. 

Pode-se concluir que o Projeto logrou que 65 acordos para ações concretas conjuntas fossem 
assinados entre parceiros Europeus e Brasileiros no âmbito dos Diálogos Setoriais. 

Mas para mesurar este indicador é necessário esclarecer a terminologia, para poder concluir em que 
medida foi alcançado. Na terminologia do Projeto existem 10 Memorandos de Entendimento (acordos 
assinados em termos gerais entre o parceiro Setorial Europeu e Brasileiro), 65 Termos de Referência 
(explicação detalhada da ação a ser realizada) e 85 De Acordos (comunicação da DG afirmando que 
está de acordo com a proposta entregue ao Projeto). O termo Acordos de Cooperação é usado para 
Acordos entre parceiros da Europa e do Brasil para cooperar em um programa que envolve um 
orçamento vultoso, como é o caso do Ministério de Ciência e Tecnologia com o fundo de pesquisas F7 e
o Ministério de Integração Nacional com um fundo da DG-REGIO.
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Para qualquer Diálogo considerado nas atas da Comissão Mista, um Ministério Setorial ou Agência 
Reguladora procura elaborar um Memorando de Entendimento (MoU) com uma DG na Europa e vice 
versa. Até hoje dez atores institucionais têm um MoU assinado15:  

 Ministério da Ciência e Tecnologia com a DG-RTD 
 Ministério da Integração Nacional com DG-REGIO
 Ministério do Meio Ambiente com DG-ENV
 Ministério da Cultura com DG-EAC
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome16 com DG-EMPLOYMENT
 Ministério das Relações Exteriores, Divisão de Acesso a Mercados17 com DG-ENTER
 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com DG-Human Rights
 CDES18 com o Conselho Econômico Social Europeu
 Conselho Administrativo de Defesa Econômica com a DG-COMP
 Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com a European Aviation Safety Agency (EASA)

Para o Projeto, porém, um MoU não é condição necessária para se propor uma ação, porque o 
financiamento se aplica também para a fase em que o MoU ainda não foi assinado. A assinatura dos 
MoUs depende dos processos políticos e também de oportunidades de encontro. O “De acordo” é, 
entretanto, condição de elegibilidade para uma ação ser apoiada pelo Projeto - são, portanto, por volta 
de 80 (na 1ª convocatória não se usou esta regra).

Observa-se que houve casos de propostas aprovadas serem canceladas pelos parceiros institucionais, 
porque não se conseguiu completar os Termos de Referencia por razões diversas. Há então, em torno
de 65 Termos de Referencia assinados pelos solicitantes, ratificados pela DG Europeia e com a “não 
objeção” pela Delegação da EU no Brasil. 

O segundo indicador do Resultado 2 é o número de eventos, de estudos e de visitas de intercâmbio
realizados. Como é possível ver na tabela abaixo, o número é crescente.

FIGURA 3 QUADRO DE COMPONENTES OU ATIVIDADES REALIZADAS POR TIPO DE AÇÃO, EFICÁCIA
Tipo de ações realizadas 2009 2010 2011 (*) TOTAL
Assistência técnica 2 0 1 3
Assistência técnica e evento 1 6 3 10
Estudo 1 1 4 6
Estudos e evento 0 5 0 5
Eventos 3 5 7 15
Missão técnica 3 5 9 17
Ainda não classificados19 9 9

10 22 33 65
(*) incluindo as ações programadas e 2 ações para 2012

O terceiro indicador do Resultado 2 é a inclusão de parceiros “não governamentais” nas ações. No 
Brasil, a participação de Agências Autônomas, Organismos Independentes e Agências Nacionais (AN) 
Reguladoras é frequente. São organizações de gestão autônoma, autorizadas pelo governo para uma 
função especifica executiva ou reguladora. Estão listadas algumas que participam em ou mesmo 
lideram Diálogos no Brasil:

 Agência Nacional de Águas - ANA
 Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

                                                            
15 Com a anotação que falta informação de alguns diálogos sob gestão do Ministério das Relações Exteriores.
16 Nesta área, há três Ministérios do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e da Previdência 
Social
17 É uma divisão do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério setorial é o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, mas este não tem um MoU. 
18 Sociedade Civil: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
19 Na lista da 4a convocatória fornecida aos avaliadores alguns projetos ainda não estão classificados. Solicitou-se 
esclarecimento, mas não houve resposta.
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 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Nos diálogos de Questões Regulatórias, Integração Regional e Governança participam também 
confederações ou outros organismos nacionais que representam o seu setor, assim como a Associação 
de Indústrias Têxteis (ABIT), associações de micro e pequenas empresas (Fórum MPE), secretários de 
administração dos estados (CONSAD), etc. Participam algumas organizações da sociedade civil (tanto 
na Europa como no Brasil) no Diálogo da sociedade civil e no Diálogo de Direitos Humanos. Alguns 
parceiros tem envolvido, também, a Academia para enriquecer a parte técnica das propostas. 

5.2.3 RESULTADO 3: Informação e Comunicação
Informação atualizada sobre o progresso e situação dos Diálogos Setoriais regularmente divulgada junto 
às instituições e aos cidadãos do Brasil e da União Europeia. 

A informação e comunicação do Projeto têm duas componentes. A comunicação e informação internas, 
e a comunicação e informação ao público externo. 

Na fase piloto, o Projeto teve um período principalmente concentrado no operacional. A comunicação 
ficou voltada a questões internas e aos solicitantes. O Projeto está, agora, divulgando suas ações para a 
sociedade com um esforço de divulgação, baseado no Plano de Comunicação.

A comunicação externa orientada aos parceiros Europeus, aos parceiros Brasileiros que não são 
usuários, e à sociedade em geral, não foi sistematizada na fase piloto. Instalou-se entretanto uma 
página sobre o projeto no website do Ministério do Planejamento, que dá acesso aos principais 
documentos do Projeto. Pode-se explicar que esta função não foi elaborada por um acúmulo de 
questões logísticas que deveriam ser resolvidas em um primeiro momento. Foi talvez uma das razões 
pela qual não se logrou ainda um acordo orgânico com o Ministério das Relações Exteriores no Brasil 
sobre o levantamento e disseminação de informações sobre o Diálogo a Alto Nível e sua relação com os 
Diálogos Setoriais. 

O Ministério das Relações Exteriores e o EEAS têm um especial interesse quanto ao fluxo de 
informação sobre os Diálogos. Não só a informação sobre as ações apoiadas, mas também sobre o 
andamento dos Diálogos tanto no Brasil como na Europa, é de importância para a preparação das 
reuniões da Comissão Mista. Em alguns casos, se trata de uma informação confidencial. Mas há 
informações mais públicas que poderiam ser um apoio, assim como: datas marcadas para as reuniões 
dos Diálogos, atas das reuniões, agendas, e nomes de pessoas envolvidas ou responsáveis. A 
informação sobre os Diálogos se encontra dispersa e fragmentada.

Na 2ª fase do Projeto, o Plano de Comunicação desenvolvido inclui uma análise das necessidades, a 
montagem de um website próprio do Projeto, a revisão da identidade visual do projeto, a elaboração 
de estratégias de comunicação para atingir os distintos públicos-alvo do Projeto, a programação de 
atividades informativas, e uma análise de visibilidade também do ponto de vista da União Europeia e 
dos parceiros Europeus. A proposta, em termos gerais, é de divulgar, com meios modernos de 
comunicação, a utilidade e os êxitos do Projeto e dos Diálogos para um público o mais amplo possível. 

A informação interna e a base de dados foram desenvolvidas e utilizadas na fase piloto. No aspecto de 
colher e guardar informação interna sobre os procedimentos relacionados a cada Diálogo apoiado, o 
Projeto foi extremamente diligente. Os consultores registram que arquivos do Projeto, tanto 
eletrônicos como de papel, estão completos e muito bem organizados. Uma das tarefas do Perito 
principal é de formar uma base de dados digital integrada de todo o Projeto. Este sistema de 
informação e acompanhamento terá a finalidade de agilizar os processos internos e também facilitar o 
monitoramento da evolução dos diferentes Diálogos.  O que ainda está fraco é o sistema de informação 
sobre instituições envolvidas nos Diálogos que não foram apoiadas ou que não são solicitantes de 
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apoio. É difícil conseguir endereços eletrônicos, nomes e números de telefone dos mesmos na 
administração do Projeto. 

Na comunicação interna a DNP dá prioridade aos Diálogos com os que têm estabelecido contato 
prévio. É importante comunicar de tal forma que se garante a igualdade e uniformidade de informação 
também entre todos os potenciais solicitantes sobre as convocatórias e na gestão das ações apoiadas e 
com a Prestadora de Serviços. A publicação no próximo website do Projeto das convocatórias facilitará 
esta tarefa, mas é necessário alertar os Diálogos que ainda não recebem apoio da existência do mesmo.

Os usuários que conhecem o Projeto comentam que a equipe da DNP comunica muito bem: são 
próximos, abertos e diretos. Explicam pessoalmente como funcionam os procedimentos. O que pode 
faltar neste âmbito é que os protagonistas dos Diálogos se comuniquem mais entre si para 
compartilhar experiências e aprender metodologias uns dos outros, assim como trocar opiniões sobre 
o funcionamento do Projeto.  Um dos solicitantes mais ativos do Projeto, o Ministério da Integração 
Nacional, convidou servidores de outros Ministérios a participarem de missões e eventos, e dá assim 
boas lições de informação e comunicação proativa. Sua sugestão é que o Projeto organize um encontro 
de comunicação entre os diálogos, apoie ações inter-setoriais, e interligue os ministérios com a 
Academia.

Pontos cruciais para o êxito futuro da função comunicativa e informativa são os seguintes:

 Executar o Plano e Estratégia de Comunicação, dando atenção especial à comunicação com os 
Diálogos que ainda não conhecem ou não tem solicitado apoio do Projeto e com os atores 
Europeus.

 Programação junto com o Ministério das Relações Exteriores sobre a implementação do 
mandato do Projeto de colher e disseminar informação sobre todos os Diálogos.

 Garantir a igualdade e uniformidade de informação entre os solicitantes e potenciais 
solicitantes sobre as convocatórias e na gestão das ações apoiadas e com a Prestadora de 
Serviços.

 Estimular encontros de socialização onde atores dos Diálogos ligados e não ligados ao Projeto 
possam encontrar-se para um intercâmbio de experiências e informações.

Indicadores quantitativos da informação e comunicação:

Pode-se observar que os indicadores quantitativos do quadro lógico referentes ao Resultado 3 são 
exigentes e não muito específicos para o Projeto:

 Número de relatórios divulgados publicamente
 Acessos à página web
 Satisfação dos solicitantes expressa na página web
 Referencias sobre os Diálogos na imprensa Brasileira e Europeia

O medida da informação deve sempre estar relacionada ao processo de articulação entre os Diálogos e 
o Projeto, e só em segundo lugar ao público em geral. Seria interessante medir, na próxima avaliação, a 
crescente frequência com a qual membros da equipe DNP são convidados a reuniões externas; o 
número de pessoas externas que solicitam informação sobre o Projeto, inclusive da Europa; a medida 
na qual os Diálogos oferecem e entregam informações básicas referentes a seu Diálogo ao Projeto; e a 
medida na qual os Diálogos solicitam ao Projeto divulgar os resultados de suas ações.

5.2.4 RESULTADO 4: Prospecção 
Foram identificadas e exploradas novas oportunidades nos Diálogos Setoriais? 

É necessário esclarecer que a função prospetiva do Projeto se limita a prospecção de possíveis ações 
estratégicas dentro dos Diálogos já existentes, e não à prospecção de Diálogos potenciais, o que e 
tarefa e responsabilidade de outras entidades e instancias, como a Comissão Mista e as Cúpulas.

Houve abertura para novas oportunidades de ações dentro dos Diálogos, mas não foram exploradas 
sistematicamente, em parte por falta de orientação estratégica e em parte por insegurança devido ao 
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fato de a demanda já ultrapassar a oferta financeira do projeto. O Projeto de Apoio não procurou uma 
orientação estratégica de expansão, porque se acreditou que a qualidade de ser “demand driven” era 
primordial. Mesmo assim, o projeto foi, na prática, prospectivo, uma vez que fomentou a criação de 
novos diálogos: Diálogo em Saúde, Diálogo em Micro e Pequena Empresa, Diálogo da Avaliação e 
Monitoramento Externo de Políticas Públicas, Diálogo em Governança Pública.

Considere-se que o Projeto entrou em uma nova fase. Com a metodologia de articulação e o Plano e 
Estratégia de Comunicação desenvolvidos, já não é necessário limitar a prospecção somente à função 
de apoio financeiro às ações dos Diálogos Setoriais. Também as funções de articulação e de informação 
dão um valor agregado que poderá atrair novas solicitações de apoio, além das boas práticas já 
experimentadas. 

Para o futuro, a função prospectiva estratégica é fundamental para justificar a alocação de recursos, 
tanto financeiros quanto técnicos, e para poder mostrar o impacto do Projeto nos Diálogos Setoriais e 
destes na Parceria Estratégica. 

5.2.5 Conclusões Eficácia
Função dinamizadora:

O Projeto contribuiu para manter uma dinâmica elevada no desenvolvimento dos Diálogos. Aprovou 
85 ações em 15 Diálogos das quais 65 foram efetivamente realizadas. Foi possível assegurar 
continuidade em 7 diálogos e ativar mais 2 novos diálogos. O Projeto investiu mais na quantidade de 
ações apoiadas, e não teve instrumentos de controle da qualidade orientados a garantir que as ações 
contribuíam ao progresso e aprofundamento da Parceria entre Brasil e Europa.  

Função de articulação:

A metodologia desenvolvida pelo Projeto é original e inovadora e foi eficaz em reforçar intercâmbios e 
parcerias. Os solicitantes se mostram muito satisfeitos com a proximidade e flexibilidade do processo.
A prática da Comissão de Avaliação ainda apresenta falhas que devem ser corrigidas para fortalecer a 
confiança dos solicitantes. Há 10 Memorandos de Entendimento globais entre Direções-Gerais na 
Europa e Instituições Federais no Brasil, e 65 Termos de Referência para ações. 

Função de comunicação:

A administração da informação de gestão sobre o Projeto é excelente, tanto nos arquivos de papel 
quanto no arquivo eletrônico. Está em elaboração uma base de dados eletrônica interativa e um Plano 
de Comunicação para melhorar a eficácia da divulgação externa das informações do projeto. O 
mandato do Projeto de colher e disseminar informação sobre todos os Diálogos existe, mas deve ser 
ratificado pelo Ministério das Relações Exteriores e posto em prática. 

Função prospectiva:

Esta função se limita a prospecção de possíveis ações estratégicas dentro dos Diálogos já existentes. 
Embora o Projeto tenha recebido e atendido novas propostas de ações dos Diálogos, ainda há vários 
Diálogos que não solicitaram apoio do Projeto. Não se observou uma atividade prospectiva sistemática
para conhecer suas necessidades e aproximar-se deles. Especialmente os usuários existentes do
Projeto têm elementos e experiência a aportar para desenhar a direção de uma possível expansão do 
Projeto e aprofundamento e consolidação dos Diálogos Setoriais. Esta função depende, logicamente, da 
aprovação da terceira fase do Projeto. 

5.2.6 Recomendações Eficácia 
Para aumentar a eficácia podem-se tomar as seguintes medidas:

1. O Comitê Consultivo pode incluir a inclusão de critérios de qualidade nas convocatórias e 
solicitar informação explícita aos parceiros sobre o valor da ação para o progresso e 
aprofundamento da Parceria. Esta informação deve proceder de ambos os parceiros, no Brasil 
e na Europa.
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2. O projeto pode começar a incentivar a criação de planejamento de médio prazo para os 
diálogos, como forma de conhecer as estratégias e, assim, avaliar melhor a qualidade das 
propostas.

3. A metodologia de articulação desenvolvida e aplicada pelo projeto pode ser documentada e 
divulgada entre outros gestores e projetos e subvenções.

4. O Ministério das Relações Exteriores no Brasil, a EEAS, a Delegação devem explorar como 
facilitar a implementação do Plano de Comunicação para colher informação sobre todos os 
Diálogos (também os que não recebem apoio) e difundi-la.

5. A DNP pode organizar encontros de socialização para os solicitantes e interessados do Projeto 
para a troca de experiências do Projeto e prospecção para o futuro.

5.3 Valor Agregado

Qual foi o valor agregado do Projeto para a equidade, aprofundamento e continuidade dos Diálogos? 
O Projeto trouxe benefícios adicionais às relações bilaterais com os Estados-membros que já existem? 

O valor agregado mais apreciado está estreitamente ligado à prática de dialogar. A possibilidade que o 
projeto oferece para dialogar já é um valor em si.  Opinam que os Diálogos, e, por conseguinte o 
Projeto, lhes proporciona: (1) entendimento mútuo em questões relevantes a nível global 
internacional; (2) fortalecimento setorial/profissional pelo intercâmbio com colegas do outro lado; (3) 
maior agilidade na regulamentação comercial e industrial e (4) maior participação da sociedade civil 
em questões de prioridades para o desenvolvimento social. 

Quanto à outra pergunta, se o Projeto trouxe benefícios adicionais em relação a outros projetos, não se 
pode comparar, porque é único, não existe até o momento outro mecanismo de apoio aos Diálogos. 

O conceito de construir uma relação de Diálogo com o parceiro Europeu é, na maioria dos casos, 
sentido como um avanço importante no quadro das relações internacionais do momento, tanto pelas 
instituições Brasileiras como pelas Europeias. O Projeto apoia este avanço e ali reside seu valor 
agregado. 

Como exemplo, há alguns comentários específicos feitos pelos parceiros sobre o valor agregado tanto 
do Projeto quanto da relação bilateral que fomenta por meio do apoio aos Diálogos:

5.3.1 Entendimento mútuo em questões globais.
Secretaria de Direitos Humanos (Brasil): 

“O Projeto de Apoio é diferente de outros projetos porque apoia ações pontuais de Diálogo como um 
reforço de entrada para projetos mais amplos de cooperação. Uma vez que o contato é feito, pode-se dar 
continuidade com outros meios e recursos. Os apoios para técnicos, viagens e apoio a eventos é 
exatamente o necessário para fazer esta aproximação e são bem utilizados. O importante do Projeto é 
que ele ajuda a entender as regras da UE.” 

Delegação da União Europeia no Brasil:

“É um canal aberto, as pessoas se conhecem e conseguem manter relações com o parceiro para fazer 
propostas e definir ações conjuntas sem muito desgaste.”

5.3.2 Fortalecimento Setorial/Profissional 
Ministério da Integração Nacional:

“O apoio é importante para as iniciativas novas que surgem. É necessário para poder internalizar um 
piloto em novas formas duradouras de gestão. No momento já temos uma abordagem diferente: 
convidamos outros parceiros para participar, alargamos a cooperação com outros. Fizemos, por exemplo, 
um evento sobre Aguas. Convidamos o Tribunal de Contas para participar. Mostramos ao setor de Micro e 
Pequena Empresa como trabalhamos o Diálogo.”

Ministério do Meio Ambiente
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“As atividades apoiadas pelo Projeto são muito apreciadas pelo Ministério, porque promove iniciativas e 
ideais inovadoras. O Projeto preenche uma lacuna importante: a possibilidade de conhecer coisas novas. 
O apoio é essencial para impulsar o diálogo. Sem o apoio haveria menos intercambio e iniciativas 
pertinentes. Uma vez que foi dado o primeiro passo e se consiga um mandato para continuar, há recursos 
de outras fontes. Nos interessam especialmente as propostas que (ainda) não têm mandato político –
porque se há mandato, já se podem conseguir recursos por outros meios.”

Ministério da Cultura:

“Estamos interessados no valor econômico da cultura, que chamamos de “economia criativa”. É 
importante chegar a acordos de regulação e estimular o intercâmbio de boas práticas e de conhecimento 
técnico. O Projeto apoia todos os passos para preparar o caminho.”

Tribunal de Contas:

“Existe interesse de ambos os lados de ter um Diálogo e organizar um intercâmbio de normas 
profissionais e de boas práticas junto com o MERCOSUL. Como o mapeamento e o controle interno e 
externo nestes países é ainda frágil, podemos reforçá-lo se juntarmos os técnicos. Com a crescente 
integração de blocos, isso é uma necessidade sentida.”

5.3.3 Regulamentação Comercial e Industrial
Ministério das Relações Exteriores, Divisão de Acesso a Mercados: 

“O apoio é muito importante. Qualquer questão técnica deve incluir o aspecto político e vice versa, para o 
Diálogo ter impacto na regulamentação mútua de Produtos Industriais. O Projeto oferece a oportunidade 
de preparar melhor, com propostas técnicas, o Diálogo político, e dar-lhe continuidade. Também 
possibilita o envolvimento de vários atores de importância no setor, que as vezes são fragmentadas.”

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Setores Intensivos em Mão-de-Obra / 
Indústria Têxtil: 

“Há muito que ganhar na regulamentação, se partes com interesses diferentes se juntam com uma 
agenda concreta positiva. Não tratamos de questões contenciosas nas ações do Diálogo Setorial. Criamos 
um ambiente positivo para fortalecer a atuação profissional do setor e melhorar a regulamentação para 
ambos.” 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica: 

“Nos beneficiamos do Projeto em 2009 na forma de um estágio e dois intercâmbios, e daí surgiu o 
departamento internacional. Agora já mantemos uma relação estreita e positiva com várias autoridades 
de concorrência no mundo e não necessitamos mais do apoio do Projeto”.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/ Diretoria das Micro e Pequena 
Empresas: 

“Foi importante o apoio do pessoal do Projeto em todos os passos de preparação para poder iniciar uma 
ação conjunta de Diálogo com Europa.”

5.3.4 Participação da Sociedade Civil
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social: 

“O valor agregado é informação dos outros diálogos, para saber mais sobre os temas da agenda política 
que são prioritários para se discutir na Sociedade Civil. O apoio do Projeto é uma ajuda, mas não é 
imprescindível. Seria interessante explorar a parte da metodologia dos diálogos, por exemplo, a 
metodologia das mesas redondas.” 

5.3.5 Conclusões e Recomendação do Valor Agregado
O Valor Agregado do Projeto é de possibilitar e facilitar o desenvolvimento de uma relação de diálogo 
equitativo sobre questões relevantes. Não há outros projetos que facilitam este tipo de intercambio.

Em contraste, há algumas situações nítidas em que o Projeto, atualmente, não apresenta um valor 
agregado para os Ministérios setoriais: 
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 Quando o Diálogo não “desce” a um nível setorial técnico.
 Quando o Ministério Setorial ainda não valoriza o conceito de Diálogo como aproximação de 

interesses mútuos.
 Quando o Ministério Setorial está focado na cooperação com projetos de grande porte com 

países Europeus.
 Quando o Diálogo for superado por uma relação de cooperação específica bilateral intensa.

Recomenda-se à DNP divulgar a informação sobre o valor agregado do apoio aos Diálogos entre os 
atores institucionais que ainda não participam no Projeto. 

5.4 Eficiência

O modelo de gestão é eficiente?
A equipe organiza o seu trabalho de forma eficiente?
A assistência técnica do Projeto é eficiente?
São os recursos financeiros aplicados de maneira eficiente?

5.4.1 O modelo de gestão 
O modelo de gestão do Projeto é eficiente. Aplicando a fórmula de gestão centralizada, evitaram-se
efetivamente procedimentos extensos desnecessários para poder dar início ao projeto.

O modelo de gestão do Projeto foi escolhido para contornar dois problemas correntes que poderiam 
afetá-lo: (1) problemas dos procedimentos complexos necessários para “internalizar” os recursos da 
UE no orçamento brasileiro; e (2) dificuldades decorrentes de incompatibilidades entre os dispositivos 
legais e regulamentares brasileiros e da União Europeia na execução. Considerou-se prudente executar 
este Projeto na modalidade de gestão centralizada. Isso significa que os recursos da contribuição são 
geridos por meio de contratos celebrados pela própria Comissão Europeia, através de sua Delegação 
no Brasil, por meio da licitação de uma assistência técnica (Prestação de Serviço) a ser associada à 
Direção Nacional do Projeto, sob responsabilidade do Ministério do Planejamento. 

O modelo de gestão centralizada permitiu iniciar o Projeto rapidamente e evitar os problemas 
mencionados. O método de convocatórias publicadas e administradas pelo MP mostrou ser adequado 
para mobilizar o interesse dos parceiros e manter um bom ritmo de execução das atividades. Além 
disso, o modelo mostrou ser mais ágil que outros usados em outros projetos. As candidaturas para 
realizar uma ação de Diálogo Setorial entram num sistema de gestão das subvenções, as denominadas 
“convocatórias” periódicas. 

O Comitê Consultivo, sendo o regulador político do projeto, não adquiriu um papel muito forte durante 
a fase piloto, talvez porque a execução se concentrou em questões operacionais. Assim, a relação com o 
Ministério de Relações Exteriores tardou em se tornar uma cooperação orgânica. O papel da Direção 
Nacional do Projeto ficou concentrado na execução dos apoios materiais do Projeto.

Houve, na fase piloto, problemas de compreensão por parte da Prestadora de Serviços20 do mecanismo 
do Projeto. Causou inquietudes nas questões de remuneração de peritos e nos pagamentos dos 
contratos em geral. Estes problemas pontuais foram superados, sem incidências similares na segunda 
fase iniciada com outra Prestadora de Serviços diferente e mais operativa que a anterior.

5.4.2 A organização
A organização do Projeto está bem estruturada e é eficiente.

No Ministério do Planejamento, o Projeto é administrado pela Secretaria de Gestão (SEGES) por uma 
equipe de três pessoas (duas em tempo parcial e uma em tempo integral). Dependendo da organização 
interna do Ministério, esta equipe pode sofrer mudanças. 

                                                            
20Empresa “Soges” na primeira fase.
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O processo das convocatórias, apesar de ser relativamente complexo com muitos atores envolvidos, 
provou ser extremamente eficiente21. Pode-se dizer que é o único elemento do Projeto que não é 
flexível, no sentido que a periodicidade das convocatórias é determinada pela DNP e não segue a 
necessidade temporal pontual das ações dos Diálogos. Esta estratégia busca evitar que o projeto se 
torne um balcão aberto de recepção de solicitações, que geraria uma sobrecarga de trabalho à DNP e à 
Delegação, bem como poderia comprometer sobremaneira a qualidade das propostas. A periodicidade 
das convocatórias é de uma ou duas por ano, mas, se a demanda aumentar, se propõe que sejam três, 
para diminuir o tempo de espera entre elas.  

Foi incluído um desenho do processo de convocatórias para uma melhor compreensão. 

PRESTADORA 
DE SERVIÇOS

EQUIPE MPMRE, ABC, DELBRA, 
MP

SOLICITANTES

Convocatória

Avaliação

Formalização 

Implementação 

Relatório

Reunião Comité 
Consultivo

Peritos
Apoio Logístico

Candidaturas

Relatórios

Termos de 
Referencia

Licitação e 
Contratação

"De Acordo" da DG 
Europa

Reunião Comité 
Consultivo

"No objection"
DELBRA

Quanto aos outros processos, observou-se na área da gestão que o principal foi a estruturação e 
programação das convocatórias incluindo produtos como o Manual, Regras e Lista de Preços. Outro
processo foi a confecção de relatórios (um por convocatória) e reuniões com periodicidade semestral 
ou anual como os responsáveis do Projeto (Delegação Europeia, Ministério de Relações Exteriores, 
Ministério do Planejamento, Agência Brasileira de Cooperação) no Comitê Consultivo. O Diretor fez 

                                                            
21A eficiência foi melhorada este ano com o sistema eletrônico de apresentação das propostas e com a pré-aprovacão dos 
Termos de Referência pela Delegação da União Europeia. 
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duas viagens de comunicação externa e de promoção do projeto, com participação nas reuniões da 
Comista. 

Na área de processos de apoio, existe uma dedicação sistemática para a administração financeira e a 
manutenção dos arquivos pela equipe. A gestão da informação e comunicação, incluindo a página web, 
será feita por uma assistência técnica adicional ao projeto. O projeto até a data tem mantido um espaço 
no site do Ministério do Planejamento.  As informações são limitada e estáticas, mas foi uma tentativa 
inicial de divulgar o projeto.

Notou-se uma falta de reuniões mais estratégicas com os solicitantes ou potenciais solicitantes, além 
das reuniões diretamente ligadas à convocatória. Também não houve reuniões internas da equipe 
dedicadas especialmente à reflexão e aprendizagem. 

5.4.3 A assistência técnica e apoio logístico 
O processo de seleção de peritos e de apoio logístico a eventos (viagens etc.) é de responsabilidade da
Prestadora de Serviços. Esta empresa encaminha 3 currículos de possíveis peritos para a DNP, que os 
envia ao solicitante. É este último quem decide o perito que mais se aproxima ao perfil requerido pela 
ação. A DNP e o solicitante não se envolvem em questões contratuais, desconhecem quanto o perito irá 
receber por aquele serviço ou as cláusulas de seu contrato. Este sistema facilita as relações com os 
parceiros e face o processo transparente.

Apesar de parecer uma trajetória indireta e burocrática, na prática evita o envolvimento da Direção do 
Projeto em um grande número de decisões pequenas sobre seleção, remuneração, tickets, salas, cafés, 
etc. É eficiente. Note-se que a Prestadora de Serviços tem também um papel importante na 
mobilização de conhecimento dos peritos adequados.  

O Projeto é acompanhado por um perito principal Europeu. Em primeira instância, o seu papel era 
principalmente o apoio na gestão operacional, mas a partir da 2ª fase do Projeto separou-se o trabalho 
de seleção e contratação (feito pela Prestadora de Serviços na Europa) da assistência mais estratégica, 
feita pelo perito principal. Os elementos desta assessoria são: 

 Manter a quantidade e a qualidade das ações, dando conselhos e promovendo reuniões 
internas de reflexão. 

 Manter um relacionamento ágil com a Prestadora de Serviços para assegurar que o 
processo de seleção e apoio logístico seja adequado às necessidades dos solicitantes. 

 Estimular a difusão de conteúdos informativos sobre os diálogos. 
 Manter estreita colaboração com as diversas instituições brasileiras e europeias envolvidas 

no processo dos diálogos setoriais e acompanhar o andamento dos mesmos.  

Estas funções são desempenhadas satisfatoriamente dentro das possibilidades atuais no contexto do 
projeto. O valor agregado à respeito da fase piloto, nos Termos de Referencia do perito principal na 
segunda face, é manter as relações institucionais com todos os Diálogos Setoriais, apoiando uma 
articulação melhor entre eles, e tomando uma postura suficientemente proativa. Ainda há espaço para 
melhoria: o mandato do perito está no papel, porém ainda deve ser aceito e interiorizado tanto pelo 
Projeto como pelo Ministério das Relações Exteriores, para poder ser executado e ter o efeito desejado.

5.4.4 Os recursos financeiros
Os consultores da avaliação não têm a competência de fazer uma auditoria financeira. Entretanto, 
observaram-se alguns valores globais no funcionamento do Projeto que são indicadores da sua efi-
ciência global.

A conclusão é que o Projeto é eficiente no uso dos recursos financeiros: há uma boa contribuição 
Brasileira, as solicitações sobre dimensionadas são controladas, e há uma boa distribuição de recursos 
nos vários produtos do Projeto.

A contribuição do lado Brasileiro é registrada a partir dos relatórios das despesas de cada Ministério 
Setorial solicitante para a realização da sua ação aprovada. O Projeto recolhe os relatórios de despesas 



Relatório de Avaliação 31-10-2011 30

ao fim da convocatória e calcula qual foi a contribuição nacional. No momento a contribuição do lado 
Brasileiro chega a quase 90% do valor aportado pela UE na primeira fase.   

Os recursos solicitados são normalmente redimensionados na fase de avaliação. Em média, apenas 
47% dos valores solicitados são efetivamente alocados.22 Os cortes financeiros parecem ser acertados, 
normalmente não são causa para cancelar as atividades. Ainda assim, a equipe assinalou que é 
desejável estabelecer valor máximo para cada tipo de ação, para cada Diálogo e especialmente para as 
missões. 

A Direção do Projeto acompanha a distribuição de recursos por setor e por tipo de atividade para 
poder detectar desequilíbrios. Uma estimativa aproximada da aplicação dos recursos, excluindo a 
assistência técnica para o Projeto, se encontra na tabela seguinte.  Na primeira coluna está o número 
total de ações realizadas, na segunda coluna a porcentagem do orçamento por tipo de ação. Na terceira 
coluna, um cálculo aproximado do custo médio por tipo de ação23. 

FIGURA 4 DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES APROVADAS, EFICIÊNCIA
Tipo de ações realizadas número 

de ações
% do 
orçamento

custo 
médio por 
ação

Assistência técnica 9 4 23000
Estudos e evento 5 7 84000
Missão técnica 19 12 36000
Estudo 7 17 138000
Assistência técnica e evento 10 18 103000
Eventos 15 21 83000
Ainda não classificados 9 21 142000

74 100 87000

5.4.5 Conclusões Eficiência
Quanto à gestão centralizada, esta demonstrou ser eficiente. Possivelmente, a preocupação com a 
eficiência por parte dos gestores do projeto foi, em certa medida, a custo da gestão mais estratégica, 
orgânica e proativa do Projeto. 

A organização interna é eficiente. Mas a estabilidade da equipe, que adquiriu boas competências para 
administrar o Projeto, provou não estar assegurada. Depende da organização interna do Ministério do 
Planejamento, que passa por mudanças com o novo Governo. 

A descrição das competências do perito principal inclui a colaboração com as diversas instituições 
brasileiras e europeias envolvidas no processo dos diálogos setoriais e sua articulação, esta 
importante função pode ser mais desenvolvida, mas precisa do apoio por parte de instituições como o 
Itamaraty.

O Projeto é eficiente no uso dos recursos financeiros: há uma ótima contribuição Brasileira, as so-
licitações sobre-dimensionadas são controladas, e há uma boa distribuição de recursos nos vários 
produtos do Projeto.

5.4.6 Recomendações Eficiência
Na área da eficiência há poucas recomendações, a DNP provou ser uma ótima administradora. Uma vez 
que a eficiência está assegurada, a DNP poderá agora investir mais nos outros aspectos da gestão: na 
qualidade estratégica do seu produto e no relacionamento orgânico com os interessados no Projeto.

5.5 Coerência 

O Projeto se adapta às prioridades políticas que se desenvolvem nesta parceria?
                                                            
22 Se usou os totais solicitados e alocados na 1ª, 2ª e 4ª convocatória. Como nos totais estão incluídos também os valores para 
a assistência técnica ao projeto, a porcentagem só para as ações solicitadas real pode ser mais alta.
23 O custo médio de “Estudos” parece ser muito elevado. Isso se explica por que o Estudo de Base, que cobre todos os 
Diálogos, está incluído neste grupo.
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Os diferentes Diálogos se complementam uns aos outros? 
Há comunicação entre os setores sobre lições aprendidas no processo de dialogar?

5.5.1 Prioridades políticas e técnicas
A coerência dos Diálogos com as prioridades políticas está assegurada pela Comissão Mista e pelo 
Plano de Ação Conjunta. Quando se trata de coerência há de tomar-se em conta que a força do Projeto 
é saber lidar com a diversidade própria dos Diálogos e suas atividades. Não se trata de uma só 
prioridade política, mas de diferentes estratégias por Diálogo. 

As prioridades políticas se desenvolveram em cada Diálogo Setorial a partir do Plano de Ação de 2008, 
que foi renovado em outubro de 2011 na cúpula Europa-Brasil. A missão de avaliação consultou o 
relatório da última reunião da Comissão Mista, do dia 13 de Julho de 2011, que foi precedido por um 
encontro com técnicos no dia 30 de junho de 2011. Depois de reiterar os excelentes resultados da 
Parceria, o “Joint Communiqué” desta reunião analisa o progresso de cada Diálogo e determina as 
linhas políticas para o futuro. O documento expressa as linhas políticas de modo geral e é pouco 
explícito; não pode ser utilizado em nível técnico como “road map” ou como instrumento de 
acompanhamento dos Diálogos.

Quanto às prioridades técnicas, existe em vários Ministérios no Brasil grande interesse em realizar 
intercâmbios para facilitar aprendizados das experiências setoriais do outro parceiro na Europa, para 
procurar juntos soluções para problemas complexos com dimensões internacionais ou federais. Esse 
interesse pode cobrir um leque bem diverso de necessidades para capacitação, intercâmbio de boas 
práticas etc. Compreende-se que não todo o leque pode estar ajustado às prioridades políticas. 

Existe, de fato, a necessidade de articulação mais estreita entre o teor político do Diálogo, no sentido de 
contribuir a um entendimento comum ou uma legislação internacional, e o teor técnico, no sentido de 
dar oportunidade de procurar sinergias, solução de conflitos de interesse ou inovações técnicas que 
pertencem ao setor do Diálogo. Existe a preocupação que em alguns casos o conteúdo e o ritmo dos 
Diálogos políticos e técnicos em um mesmo setor não estejam bem sintonizados. 

“Sometimes a Dialogue on the high political level seems to work, while the Sector Ministries don’t 
seem to follow the political intentions. Sometimes the sector Ministries push issues that are not 
considered a priority by the political level.”24

Uma fraca articulação entre ambos os níveis poderá dispersar o Diálogo em iniciativas a nível técnico 
que sirvam mais ao interesse institucional de cada Ministério Setorial que à Parceria; e pode, por outro 
lado, isolar o Diálogo em um ambiente de deliberações políticas perdendo-se, assim, as oportunidades 
para um impacto mais concreto. Para o Projeto, este hiato entre o político e o técnico pode tornar-se 
problemático no momento em que se quer assegurar a relevância e o impacto do apoio fornecido.

Na prática, o relacionamento entre o técnico e político ocorre de diferentes maneiras. Seguem alguns 
casos: 

No caso do Ministério do Meio Ambiente, as discussões politicas estão focadas na preparação do 
encontro Rio+20. Em nível técnico, no entanto, se tem um leque de questões e interesses diferentes, já 
que muita da atividade a nível técnico corresponde à implantação e implementação dos acordos e 
temas que foram discutidos nas cúpulas ambientais internacionais anteriores.

No caso do Ministério de Cultura, estão decididos a tomar liderança no Diálogo com a Europa com o 
tema de “economia criativa”. Não é o que o Ministério das Relações Exteriores indica. Então, procuram 
combinar os dois elementos:

“Seguimos orientações do Ministério de Relações Exteriores, de cooperação com Europa na 
Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO (2005) e na proteção do patrimônio por políticas no 
setor museológico. Além disso, estamos interessados no valor econômico da cultura, que chamamos de 
‘economia criativa’”25. 

                                                            
24 Entrevista com Simone Pierre, da Delegação da UE no Brasil.
25Notas da entrevista com o Ministério de Cultura no Brasil
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No caso das Questões Regulatórias, a cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores, o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e as organizações privadas é excelente, 
apesar da dificuldade derivada de se ter muita diversidade de associações industriais temáticas no 
setor privado brasileiro.

No caso dos Direitos Humanos, o Diálogo seguiu, no começo, as orientações políticas Europeias. Com o 
novo governo se receberam indicações muito claras de quais são as prioridades para temas Brasileiros 
dos direitos humanos, isto é: os direitos dos jovens. De alguma forma a equipe de Direitos Humanos 
encontrou uma nova fórmula que combina as agendas e dá um passo significativo abordando uma 
temática que toca exatamente as relações entre Europa e Brasil: o turismo sexual, o tráfico humano e a 
exploração sexual de jovens.

O caso mais interessante é, provavelmente, o Ministério da Integração Nacional. Este desenvolveu uma 
metodologia a partir de uma missão formulada claramente em termos políticos: o combate à pobreza é 
explicado como atividade de integração das regiões mais pobres, e para esta integração se 
desenvolveu uma abordagem inovadora e inter-setorial em cooperação íntima com a DG-REGIO. Neste 
caso, é o nível politico que se ajusta à agenda técnica.

Existe ainda, o exemplo de uma situação no Ministério de Minas e Energia. Mesmo quando os 
funcionários participam das reuniões com a União Europeia sobre questões energéticas, não o 
interpretam como Diálogo setorial conjunto. A única ação conjunta aconteceu na cooperação entre DG-
Energy e um departamento do Ministério de Meio Ambiente.

No último caso, da Governança Pública, o Diálogo começou sem orientação política explícita e, no 
entanto, tem sido um dos diálogos com maior dinâmica de ações técnicas conjuntas. 

5.5.2 Complementariedade e Comunicação sobre a abordagem dos Diálogos
Não há uma complementariedade sistemática entre os Diálogos. São diferentes uns dos outros em 
conteúdo, função, estruturação e ritmo. 

O Projeto encontra às vezes sinergias que surgem entre Diálogos (Meio Ambiente e Sociedade Civil, 
Política Regional e Economia Criativa) e facilita a ligação para que conjuguem suas atividades. 
Fortalecer sinergia ou complementariedade entre as ações dos diálogos e outros projetos da 
cooperação já acontece durante o processo de articulação, e é uma boa prática que pode ser 
institucionalizada. 

Já existe suficiente experiência acumulada nos Diálogos para estimular o intercâmbio entre os 
parceiros participantes para que possam aprender uns com os outros sobre mecânicas e boas práticas 
dos Diálogos respetivos, sobre assuntos de interesse comum, ou sobre linhas de articulação conjuntas 
para o futuro, incluindo a incorporação aos Diálogos de outros atores que podem aprofundar e 
consolidar a parceria. 

5.5.3 Conclusão e Recomendações Coerência
Os Diálogos Setoriais seguem, por definição, as linhas da Parceria entre Europa e o Brasil. Não 
obstante, não é sempre fácil encontrar sintonia entre o nível político e técnico - cada Diálogo Setorial 
usa uma estratégia própria para melhorar este relacionamento. 

Recomenda-se o seguinte:

1. O Comitê Consultivo pode recomendar introduzir um “teste de coerência” no processo de 
avaliação das propostas. Seria o requerimento de uma justificativa pelos entes apropriados
explicando a sintonia da proposta com os desenvolvimentos políticos recentes do Setor.

2. Os Diálogos podem aprendem uns dos outros em como encontrar pontes entre o político e o 
técnico. A DNP pode estimular esta aprendizagem com intercâmbios entre Diálogos com temas 
similares.

3. Alguns diálogos poderiam estar mais conscientes do fato de que a vontade política é uma 
realidade que pode ser influenciada ativamente pelos níveis técnicos desde que esses 
desenvolvam uma atuação mais coordenada nesse sentido (lobby).
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5.6 Impacto 

Quais são os possíveis efeitos indiretos do apoio dado pelo projeto, que os parceiros consideram como 
importantes e prováveis de se dar? 

Exemplos de alguns impactos já constatados.

Foram sugeridos na entrevista com a Agência Brasileira de Cooperação os seguintes indicadores para 
caracterizar o nível de impacto observado ou esperado de cada Diálogo apoiado: 

acelerar os diálogos, 
aumentar a continuidade, 
produzir alguma proposta de mudança concreta26, 
mediar quando há diferença de visão ou de interesses, 
chegar a um acordo de colaboração firmemente 
estruturado.

Cruzaram-se estes indicadores com informações recebidas da DNP e nas entrevistas (excluindo o 
impacto de “mediar”, que não aconteceu). A tabela abaixo resume o resultado. 

Figura 6 QUADRO DO IMPACTO DO PROJETO NOS DIÁLOGOS APOIADOS 
Diálogos Apoiados Impacto realizado ou esperado do Projeto

acelerar Garantir 
continuidade

produzir 
mudança

colaboração 
permanente

Políticas de Integração Regional X X X X
Questões de Concorrência X X X
Diálogo entre Sociedades Civis CDES-CESE X
Ciência e Tecnologia X
Questões Industriais e Regulatórias X X X
Transportes Aéreos27 X X
Direitos Humanos X X
Desenvolvimento Sustentável X X
Políticas Culturais X
Governança do Setor Público X

Compreende-se ser difícil comprovar até que ponto o impacto foi uma consequência direta do Projeto. 
Mesmo assim, é interessante explorar até aonde chegaram os Diálogos apoiados pelo Projeto na 
direção de um impacto ou impacto concreto formulado e esperado. Começando pela última coluna, dos 
Diálogos que já constituem uma colaboração permanente, pode-se ler para a esquerda os Diálogos que 
estão trabalhando em questões tangíveis. As duas colunas mais para a esquerda constituem os
Diálogos que pelo menos tem continuidade ou começaram a se movimentar graças ao Projeto.     

5.6.1 Diálogos que se transformaram em colaboração permanente
Seguem alguns exemplos, nos quais o Projeto apoiou algumas ações, e os Diálogos evoluíram 
satisfatoriamente, estão firmemente estruturados e produzem resultados concretos no seu setor; e por 
tanto podemos falar de “Impacto positivo”. A contribuição do apoio fornecido ao sucesso do Diálogo só 
pode ser inferida pelas opiniões dos parceiros. Apesar da subjetividade implícita à medição, parece 
plausível que o apoio em muitos casos foi um fator importante para o sucesso.

Integração Regional

Com apoio do Projeto foram realizadas 19 ações desde 2009 no quadro deste diálogo, pela DG REGIO 
em cooperação com o Ministério da Integração Nacional. 

                                                            
26 Por “mudanças concretas” se entende, neste contexto, propostas de mudança de leis ou regulamentos ou propostas de 
estruturas novas ou transformadas.
27 É a primeira vez que se dá apoio a alguns Diálogos. Não é possível afirmar que o projeto acelerou o diálogo ou causou 
qualquer outro tipo de impacto, mas o que existe é expectativa de impacto concreto nestes casos.
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Desde a assinatura do Memorando de Entendimento, houve numerosas conferências, seminários e
trocas de informações, algumas com intercâmbio de servidores de ambos os lados, sobre temas 
sublinhados no JAP-I. Foi possível intercambiar experiências em coesão territorial, em governança em 
múltiplos níveis, planejamento estratégico, estratégias de desenvolvimento territorial voltadas para a 
redução de disparidades sociais e regionais, desenvolvimento de capacidade administrativa, 
coordenação e comunicação interinstitucional, capacidade de monitoramento e avaliação, esquemas 
de cooperação entre regiões, cooperação transfronteiriça, apoio técnico para o desenvolvimento e a 
consolidação de políticas regionais. A DG REGIO e o Ministério também colaboraram com a OCDE para 
realizar uma “Análise Territorial” do Brasil para explorar critérios para inovação sistêmica na escala 
regional e fatores e mecanismos para promover a competitividade e inovação. 

Houve um intercâmbio 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 várias regiões da Europa. 
Desenvolveram-se projetos comuns para melhorar a cooperação entre a União Europeia (Guiana 
Francesa) e o vizinho Brasil. Mais de 20 projetos foram aprovados no âmbito do programa FEDER 
“Amazônia”. Um estudo sobre a cooperação transfronteiriça foi realizado em 2010, para a futura 
cooperação nas áreas selecionadas, incluindo a área da tríplice fronteira Argentina-Brasil-Paraguai, 
mostrando um alto potencial de cooperação.

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 
internacional altamente qualificado, garantindo a divulgação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional em âmbito global, com ampliação da rede de parceiros e de contatos para além do território 
europeu.

Questões de Concorrência (CADE) com DG COMP

Alguns programas de intercâmbio foram organizados entre a DG COMP e as autoridades da 
concorrência brasileiras, algumas com apoio do Projeto e outras não: um intercâmbio realizado pela 
Gestora Pública Helenilka Pereira Barbosa Luz, no período de 4 de janeiro de 2010 a 31 de março de 
2010, nas instalações da DG COMP em Bruxelas. Uma visita técnica à DG Comp entre os dias 12 a 
19/12/2009, sendo que o servidor do CADE que participou da missão foi o senhor Eduardo Pontual. 
Além disso, foi realizada uma assistência técnica em 2010 e um seminário em 2009.

A dinâmica das relações de cooperação entre a DG Concorrência (DG COMP) e as autoridades de 
concorrência brasileiras, particularmente o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 
evoluíram de uma forma bastante positiva. Ambas as partes demonstraram um real interesse em 
ampliar os contatos e os intercâmbios a fim de promover o conhecimento mútuo sobre as políticas de 
concorrência e a legislação relacionada nas respectivas jurisdições. O CADE vê este Diálogo como uma 
oportunidade de reforçar a atual cooperação internacional existente com DG COMP, nas suas 
diferentes formas possíveis, sobretudo aquelas estabelecidas no Memorando de Entendimento 
firmado entre as agências brasileiras do SBDC e a DG COMP.

O Memorando de Entendimento continua em vigor. Do lado brasileiro, as funções de todos os 
organismos em matéria de concorrência serão transferidas ao CADE. A mudança deverá facilitar o 
Diálogo com DG COMP, no sentido de que apenas uma autoridade da concorrência – o CADE – será 
responsável por esta interface internacional.

Diálogo entre Sociedades Civis CDES-CESE

Este Diálogo solicitou apoio do projeto na primeira convocatória, e voltou a enviar uma proposta 
recentemente.

Desenvolveu-se uma sólida colaboração entre o Comitê Econômico e Social Europeu (CESE) e o 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social brasileiro (CDES). Os objetivos fixados no JAP-I 
foram atendidos amplamente. O CESE e o CDES já estavam trabalhando em estreita colaboração desde 
2007 através de seminários conjuntos sobre questões de interesse comum ou por meio de reuniões 
preparatórias para a criação de mesas redondas de caráter consultivo. O trabalho da mesa-redonda 
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constitui um quadro estável de reuniões periódicas e intercâmbios sobre temas abordados no contexto 
da parceria estratégica. As questões abordadas estão estritamente relacionadas com os temas 
abordados pelos dirigentes da UE e do Brasil em suas reuniões de Cúpula.

Quatro reuniões foram realizadas até agora, as quais resultaram em recomendações apresentadas por 
conselheiros nas reuniões de Cúpula entre Brasil e União Europeia, sob a forma de declarações 
conjuntas e versaram sobre os seguintes temas: integração regional (UE-Mercosul); estratégias de 
desenvolvimento no contexto da crise econômica internacional; mudanças do clima e matriz 
energética mundial; participação e equidade social; segurança alimentar e nutricional; nessa quarta 
mesa concordaram aprofundar a questão do desenvolvimento sustentável. 

Na IV Mesa Redonda CESE-CDES, os conselheiros fizeram uma reflexão sobre os resultados obtidos e 
propostas para aperfeiçoar o Diálogo e as relações entre as instituições e as repercussões das 
recomendações na Cúpula de Chefes de Estado e na sociedade civil brasileira e europeia. As avaliações 
apresentadas foram positivas. Foi apreciada a facilidade de comunicação entre os conselhos, 
favorecida pelo histórico das relações entre Brasil e a UE, o reconhecimento da importância do debate 
entre representantes da sociedade civil. Os co-presidentes da mesa-redonda participaram 
efetivamente nas cúpulas em 2009, 2010 e 2011, onde apresentaram as conclusões das mesas-
redondas para os participantes.

Ciência e Tecnologia

Os parceiros institucionais são a DG Pesquisa (RTD), do lado europeu, e o MRE em conjunto com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do lado brasileiro. O diálogo funciona através do Comitê 
Diretivo de Cooperação Científica e Técnica (CDC), mecanismo estruturado que se reúne anualmente 
de forma alternada, no Brasil ou na Europa, e é responsável pela implementação e supervisão do 
acordo. O MCT solicitou o apoio do Projeto para facilitar uma maior aproximação às DG’s DEV e AIDCO.

Até o momento, o Projeto recebeu 4 propostas do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Na 4ª convocatória, solicitou-se apoio para o estudo de sistemas de sensoriamento remoto aplicado à 
prevenção de desastres naturais. Consiste em um fortalecimento institucional: dois servidores 
brasileiros irão fazer um curso de capacitação na Itália e depois replicar o conhecimento aos demais 
servidores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O projeto paga só 
diárias e passagens.

Em geral, os CDC’s se celebram com 80 pessoas que trabalham em grupos sobre os temas propostos. 
As reuniões do CDC são celebradas anualmente desde 2007. O resultado operacional da 2ª reunião do 
CDC foi consolidado numa agenda de trabalho para monitorar o progresso de cooperação em ciência e 
tecnologia, proporcionar informação atualizada sobre as ações em curso e apresentar as perspectivas 
de cooperação a desenvolver nos próximos dois anos. Da parte Brasileira, a agenda para a próxima 
CDC contém os seguintes temas: Sustentabilidade e florestas, Nanotecnologia e Triangulação com 
países Africanos na pesquisa sobre biocombustíveis.

Um resultado relevante do diálogo foi o lançamento de editais conjuntos para projetos de pesquisa. 
Esta modalidade de “chamadas coordenadas” serve para o co-financiamento de projetos conjuntos. Os 
editais lançados até agora financiaram pesquisas na área de biocombustíveis. 

5.6.2 Diálogos que conseguiram produzir mudança concreta
Questões Industriais e Regulatórias

Este diálogo teve apoio do Projeto só recentemente. O projeto foi apresentado da 3ª convocatória, foi 
aprovado na fase de intenção de candidatura, mas foi cancelado pelo MRE.

É uma cooperação do Ministério de Relações Exteriores no Brasil e a DG-ENTR na Europa. O Diálogo 
piloto em política e regulação industrial nas áreas de têxteis e vestuário, produtos florestais, aço, 
metais não ferrosos e minerais se desenvolveu nas reuniões da Comissão Mista no contexto das 
relações econômicas e comerciais. Desde o começo desses Diálogos foi incentivada a participação de 
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representantes da indústria de ambos os lados, bem como a participação de autoridades da 
administração pública diretamente das áreas a tratar. 

Realizaram-se atividades e intercâmbios organizados por material concreto: por exemplo, 

 No domínio Têxtil/vestuário: primeira reunião organizada em Bruxelas em outubro de 2010 
com participação dos serviços da Comissão Europeia e Euratex e do lado Brasileiro o 
Itamaraty, ABIT e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
Uma segunda reunião foi realizada em 2011. 

 Em matéria de madeiras, uma reunião foi realizada em 2011 com a participação dos serviços 
da Comissão Europeia, CEI-Bois, CEPI e, do lado brasileiro, Itamaraty e o MDIC. 

 No domínio do aço: uma reunião organizada em Paris em Maio de 2010 com a participação dos 
serviços da Comissão Europeia, Eurofer, ESTA e do lado brasileiro Itamaraty e o MDIC. A 
segunda reunião foi realizada em 2011. 

 Matéria de metais não - ferrosos: uma primeira reunião organizada em São Paulo em Junho de 
2010 com a participação dos serviços da Comissão Europeia, Eurométaux e do lado brasileiro 
Itamaraty e o MDIC. A segunda reunião foi realizada em 2011. 

 Matéria de minerais: uma primeira reunião organizada em São Paulo em Junho de 2010 com a 
participação dos serviços da Comissão Europeia, Euromines e do lado brasileiro Itamaraty e o 
MDIC, 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).

Apesar das múltiplas atividades e encontros ainda é um Diálogo fragmentado que necessita do apoio 
do Projeto para aprofundar questões mais abrangentes do mundo das regulamentações comerciais.

Transportes Aéreos

A Comissão Europeia, Brasil e a Comissão Latino-americana da Aviação Civil organizaram 
conjuntamente uma Cúpula UE-América Latina em Aviação Civil que teve lugar no Rio de Janeiro, 
Brasil, em Maio de 2010. Um abrangente acordo de serviços aéreos garantindo uma ampla 
liberalização dos mercados de transporte aéreo respectivos foi assinado em Março de 2011. O acordo
foi assinado pelos Ministros de transporte dos Estados-Membros no Conselho de Transportes em 
Junho; e a assinatura pelo Brasil e pela Comissão Europeia foi definitivamente realizada na recente 5ª 
Cúpula UE-Brasil em Outubro de 2011. 

Recentemente, algumas ações que serão realizadas no contexto do Diálogo, receberam o apoio do 
projeto: respondem às necessidades de formação de mão-de-obra qualificada para atuar nas 
atividades de regulação e fiscalização da aviação civil, devido ao substancial crescimento verificado 
nos últimos anos no mercado brasileiro de transporte aéreo. O Brasil também propôs realizar um 
seminário com vistas ao conhecimento sobre as melhores práticas de gerenciamento de tráfego, em 
vista aos eventos esportivos no Brasil em 2014. 

5.6.3 Diálogos que adquiriram certa continuidade
Direitos Humanos

A UE e o Brasil realizaram em 2009, em Brasília, a primeira sessão de um Diálogo sobre direitos 
humanos enquanto se continuou o Diálogo a Alto Nível sobre a cooperação no Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, em Genebra. As partes organizaram em conjunto um seminário em Brasília sobre 
direitos humanos em Julho de 2010, com o foco nos temas de segurança pública, dos defensores dos 
direitos humanos e dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTT). O 
seminário foi promovido pela EEAS em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e co-financiado 
no âmbito do Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil”.

O seminário permitiu a construção de relações de confiança, a articulação de uma rede de contatos 
institucionais ao redor da questão dos Direitos Humanos e contribui decididamente para a construção 
e o desenvolvimento da parceria estratégica. Voltaram a apresentar propostas ao Projeto para novas 
ações em 2011 e 2012. 
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Desenvolvimento Sustentável 

Os principais parceiros são Itamaraty, do lado brasileiro, que lidera o Diálogo com a participação ativa 
do Ministério de Meio Ambiente, e outras organizações do setor. Do lado europeu os atores são a DG 
ENV e a DG CLIMA, criada em 2010. Trata-se de um Diálogo muito ativo, face também às propostas a 
serem levadas à conferência Rio +20. 

As ações têm como objetivo o intercâmbio sobre melhores práticas nas abordagens das políticas 
relacionadas à gestão de água doce, monitoramento de biodiversidade e gestão sustentável das 
florestas. O Diálogo não tem um planejamento estruturado: algumas ações começaram, mas não 
tiveram seguimento. 

5.6.4 Diálogos que foram acelerados
Governança do Setor Público

Os parceiros são o Ministério do Planejamento, do lado Brasileiro, e a DG-HR (antes a DG-ADMIN) do 
lado Europeu. Foram apoiadas uma série de ações pelo Projeto: 

 III Congresso da CONSAD de Administração Pública
 Estudo comparado entre a experiência brasileira e a experiência internacional em Recursos 

Humanos
 Avaliação de desempenho na Administração Pública
 Estruturação e implantação de Indicadores em gestão de pessoas na Administração Pública.
 Compras Sustentáveis
 Profissionalização da Alta Gerência
 Melhorando a prestação de serviços públicos por meio da Carta de Serviços e Centrais de 

Atendimento Integrado

As atividades foram bem sucedidas. Há duas ações aprovadas na 4ª convocatória e já formalizadas: 
Participação social e Gestão para resultados. 

Políticas Culturais

Este Diálogo é ainda novo. Os parceiros são o Ministério da Cultura e a DG-EAS. Solicitou-se apoio do 
Projeto recentemente para três ações: uma mesa redonda em Bruxelas no dia 5 de Outubro, 
aproveitando do festival Europália, cujo tema é Brasil; um Seminário de Economia Criativa no Brasil 
em 2012; e em 2013 se programa um Seminário de Diversidade Cultural e Sustentabilidade. Além 
disso, estão programadas missões técnicas de preparação na área de museus e na área de educação e 
cultura. Os parceiros tomaram o cuidado de planejar as ações tendo por base as prioridades de 
acordos políticos oficiais de ambos os lados, e de assinarem um acordo mútuo com um plano de 
trabalho.  

5.6.5 Conclusão e Recomendação Impacto
O apoio do Projeto teve ou pode ter impacto em acelerar e dar continuidade a alguns Diálogos. Em 
alguns casos, os Diálogos produziram resultados concretos na área de regulamentação comercial entre 
Brasil e Europa, embora não necessariamente pelo apoio direto do projeto. Em outros, se os Diálogos 
se transformaram em uma colaboração permanente em questões de defesa da concorrência, pesquisa 
científica e consulta da sociedade civil em questões de desenvolvimento econômico e social. 

Recomenda-se usar os mesmos indicadores de impacto como critérios de avaliação e lições aprendidas 
na análise dos relatórios das ações apoiadas pelo Projeto. 

5.7 Sustentabilidade 

Quais são as perspectivas para a continuação de um apoio institucionalizado para os Diálogos Setoriais?

O enquadramento do projeto na Parceira UE-Brasil facilita a sustentabilidade das ações e seus 
benefícios. A ideia estratégica do conjunto aumenta a perspectiva de sustentabilidade. É provável que 
os apoios políticos no contexto da parceria estratégica continuem no fim do projeto. É importante que 
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os Parceiros ao mais alto nível reconheçam o valor dos Diálogos como um todo e, por conseguinte,
assumam a necessidade de fornecer mecanismos permanentes de apoio para o seu seguimento. 

Vistos um por um, os Diálogos Setoriais diferem consideravelmente entre si, tanto por sua natureza 
temática, como por seu grau de estruturação e sua consolidação. A sustentabilidade neste Projeto é, 
portanto, diferente em cada Diálogo e responde às características dos seus parceiros institucionais. 
Desta maneira, os benefícios do projeto, entendidos quanto apoios materiais e logísticos, terminam 
por definição com o seu fim, e os Diálogos terão que continuar seu caminho sem apoio externo. Em 
alguns casos, os Diálogos já juntaram capacidade institucional e recursos para serem eficazes. Em 
outros, só poderão realizar as ações previstas se de alguma maneira encontram uma apoio do tipo que 
o Projeto oferece: viagens, estudos, pequenos eventos, informação, apoio de articulação. 

O risco de desvio de recursos para uma estrutura paralela não existe no caso deste Projeto: funciona 
dentro do aparelho do Estado e é gerido por ele. Ao contrário, o Projeto mostrou a tendência de forta-
lecer a capacidade das instituições solicitantes, para realizar o Diálogo Setorial de sua 
responsabilidade. 

Tome-se em conta que a ideia de uma parceria estratégica é parte da estratégia da União Europeia 
para reforçar as suas relações com o Brasil. Os Diálogos Setoriais têm natureza essencialmente técnica, 
mas desenvolvem-se em um contexto político. Neste sentido, os Diálogos Setoriais constituem um 
instrumento privilegiado de cooperação e política externa utilizado pela UE, particularmente no 
âmbito das parcerias estratégicas com países terceiros, que reforça os princípios da reciprocidade, 
complementaridade e interesse mútuo, em uma conjuntura de receptividade política.

A conclusão e recomendação sobre a sustentabilidade de um apoio para os Diálogos é que esta não 
está garantida. Sua realização não depende do Projeto, que tem um papel facilitador adequado ao 
desenvolvimento dos Diálogos. A questão deve ser considerada como prioridade na agenda da 
Comissão Mista. 

5.8 Questões transversais

A missão do Projeto é apoiar os Diálogos Setoriais, porém não tem mandato de influenciar o seus 
conteúdos. Neste aspecto, portanto, não se pode avaliar em que medida o Projeto promoveu igualdade 
de gênero, atenção a questões ambientais e boa governança. 

Quanto aos diálogos relacionados a estes temas, a situação é a seguinte:

 O Diálogo potencial sobre Igualdade de Gênero não foi iniciado
 O Diálogo sobre Desenvolvimento Sustentável é ativo, já formulou 18 propostas de ação das 

quais 14 foram apoiadas e 12 realizadas.
 O Diálogo de Governança do Setor Público não está ainda formalizado mas já apresenta 

atividades.
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1.1 Conclusões Gerais

O Projeto de Apoio é uma “boa prática”.  É um projeto gerido eficientemente e que fornece grande 
valor acrescentado. Além disso, o Projeto de Apoio é necessário para a continuidade de vários Diálogos 
Setoriais e é relevante para a Parceria Estratégica em seu conjunto. 

O Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais funcionou bem no período analisado. Dinamizou os Diálogos, 
acompanhou a articulação necessária e está a caminho de cumprir com o seu papel de centro de 
informação sobre os Diálogos. É provável que o impacto positivo em todos os projetos apoiados pelo 
Projeto seja causado, em parte, pelo apoio fornecido. Há de tomar-se em conta, porém, que pelo menos 
a metade dos Diálogos não tem relação com o Projeto, seja por falta de conhecimento ou por falta de 
necessidade de apoio. 

Existe uma necessidade, tanto da parte Europeia quanto Brasileira, de um espaço onde se acompanhe 
a informação dos Diálogos Setoriais, não só fatos elementares como nomes, endereços, datas de 
reuniões, temas discutidos ou relatos do que ficou decidido, mas também decisões e orientações 
estratégicas de cada Diálogo. A realidade dos Diálogos é complexa, fluida e diversa. É possível que o 
Projeto assuma o papel completo como “Observatório dos Diálogos” no futuro, por meio do seu Plano 
de Comunicação, e sem dúvida esse Plano vai melhorar a situação atual e a função comunicativa, mas 
no momento as condições para fazê-lo ainda não estão dadas: (1) o acesso contínuo à informação tanto 
da Europa como do Brasil, tanto dos Diálogos Setoriais como do Diálogo a alto nível não está aberto 
para o Projeto; e (2) a capacidade de avaliar o valor estratégico relativo das informações e de 
monitorar o desenvolvimento de cada Diálogo não está concentrada no Projeto, nem no seu mandato.

O projeto foi concebido como um instrumento diferenciado da cooperação técnica tradicional e pode 
contribuir para criar uma nova cultura de relações bilaterais fundamentada em relações de maior 
reciprocidade, equilíbrio e complementaridade de interesses. Este conceito ainda não está su-
ficientemente divulgado, e muitos dos parceiros não o interiorizaram, essa pode ser a razão de que 
muitas solicitações de apoio (60%) sejam de estrito fortalecimento institucional, e não de “real 
diálogo”. Por isso é importante aumentar e melhorar a comunicação entre os Diálogos e entre os níveis 
político e técnico por meio de uma sistematização e aproximação das relações, contato e trocas de 
informação. A impressão da avaliação é que esta tarefa ficou sem dono institucional. A EEAS e o 
Itamaraty possivelmente esperam que o Projeto assuma este papel, mas isso ainda não está 
assegurado pelos recursos limitados que lhe são outorgados. 

6.2 Conclusões por critério

Relevância

Os parceiros estratégicos da União Europeia e do Brasil estão satisfeitos com o conceito e as práticas 
dos Diálogos Setoriais: é uma nova forma de relacionamento, perfeitamente adequada à Parceria de 
organismos que ambos têm uma responsabilidade federalista. 

Os Diálogos cumprem a função de auscultar as posições dos dois parceiros sobre questões de interesse 
global; de fortalecer os canais de comunicação entre as instituições setoriais dos dois parceiros; de 
agilizar consultas regulatórias no âmbito comercial e industrial; e de consultar a sociedade civil em 
questões de interesse de ambos os parceiros. O Projeto de Apoio é um instrumento adequado para 
facilitar o funcionamento dos Diálogos Setoriais. Sua relevância é evidente. 

Ainda assim, há alguns pontos de atenção: 

 Alguns Diálogos não conhecem (a filosofia do) o Projeto e/ou (ainda) não fazem uso do apoio. Isso se 
deve, em parte, à perda de memória institucional sobre as atividades do Projeto ou à falta de 
necessidade de apoio material.

 Nota-se certa incoerência na prioridade estratégica referente a cada Diálogo e portanto na priorização 
estratégica das ações que solicitam apoio.
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 Existe uma limitação do Projeto em apoiar missões e representações de funcionários Europeus no Brasil, 
o que pode causar certo desequilíbrio na representação dos dois lados da parceria. 

Eficácia

O Projeto contribuiu para manter uma dinâmica elevada no desenvolvimento dos Diálogos. Aprovou 
85 ações em 15 Diálogos das quais 65 foram efetivamente realizadas. Foi possível assegurar 
continuidade em 7 diálogos e ativar mais 2 novos diálogos. O Projeto não desenvolveu instrumentos 
para medir e garantir a qualidade das ações realizadas para o fortalecimento da Parceria Brasil-UE.  

A metodologia de articulação desenvolvida pelo Projeto é original e inovadora e foi eficaz em reforçar 
intercâmbios e parcerias. Os solicitantes se mostram muito satisfeitos com a proximidade e 
flexibilidade do processo. A prática da Comissão de Avaliação ainda apresenta falhas que devem ser 
corrigidas para fortalecer a confiança dos solicitantes. Há 10 Memorandos de Entendimento globais 
entre Direções-Gerais na Europa e Instituições Federais no Brasil, e 65 Termos de Referência para
ações. 

A administração da informação sobre o Projeto pela DNP é excelente, tanto nos arquivos de papel 
quanto no arquivo eletrônico. Está em elaboração uma base de dados eletrônica interativa e um Plano 
de Comunicação para melhorar a eficácia da divulgação externa das informações do projeto. A DNP 
precisa mostrar mais interesse pelos Diálogos ainda não atingidos pelo Projeto. O mandato do Projeto 
de colher e disseminar informação sobre todos os Diálogos existe, mas deve ser apoiado pelo 
Ministério das Relações Exteriores e posto em prática. 

Embora o Projeto tenha recebido e apoiado propostas de ações novas dos Diálogos, ainda há muitos 
Diálogos que não receberam apoio do Projeto. Não se iniciou uma atividade prospectiva sistemática 
para conhecer suas necessidades e aproximar-se a eles. Especialmente os solicitantes existentes do 
Projeto têm elementos e experiência a aportar para desenhar a direção de uma possível expansão do 
Projeto e aprofundamento e consolidação dos Diálogos Setoriais. Esta função depende, logicamente, da 
aprovação da terceira fase do Projeto.

Valor Agregado 

O Valor Agregado do Projeto é de possibilitar o desenvolvimento de uma relação de diálogo equitativo 
com representantes da União Europeia sobre questões relevantes. Não há outros projetos que 
facilitam este tipo de intercambio.

Em contraste, há algumas situações nas quais o Projeto, atualmente, não apresenta um valor agregado 
para os Ministérios setoriais: quando o Diálogo não “desce” a um nível setorial técnico; quando o 
Ministério Setorial ainda não valoriza o conceito de Diálogo como aproximação de interesses mútuos; 
quando o Ministério Setorial está envolvido na cooperação com projetos de grande porte com países 
Europeus; quando o Diálogo for superado por uma relação de cooperação específica bilateral intensa. 

Eficiência

Na área da eficiência a DNP provou ser uma ótima administradora. Possivelmente, a preocupação dos 
gestores do projeto com a eficiência foi, em certa medida, a custo da função e gestão mais estratégica, 
orgânica e proativa do Projeto. 

Ressalte-se que embora a organização interna seja eficiente, a estabilidade da equipe, que adquiriu 
competências para administrar o Projeto, provou não estar assegurada, dependendo das refor-
mulações organizacionais do Ministério do Planejamento.

A descrição das competências do novo perito principal inclui um relacionamento mais estreito com os 
responsáveis pelos Diálogos Setoriais, tanto no Brasil quanto na Europa, para facilitar articulação 
entre os Diálogos. Para o longo prazo, esta opção tem valor estratégico e precisa de apoio do Itamaraty 
para a realização desta função. 
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O Projeto é eficiente no uso dos recursos financeiros: há uma ótima contribuição Brasileira, as 
solicitações sobre dimensionadas nas ações são controladas e reduzidas convenientemente, e há uma 
boa distribuição de recursos nos vários produtos do Projeto.

Coerência

Os Diálogos Setoriais seguem, por definição, as linhas da Parceria entre Europa e o Brasil. Não é 
sempre fácil encontrar sintonia, porém, entre o nível político e técnico. Cada Diálogo Setorial usa uma 
estratégia própria para melhorar este relacionamento. O projeto ainda não apoia estes processos com 
instrumentos, aprendizagem ou critérios.

Impacto

O apoio do Projeto teve ou pode ter impacto em acelerar e dar continuidade à maioria dos Diálogos 
apoiados. Em alguns casos, os Diálogos produziram resultados concretos na área de regulamentação 
comercial entre Brasil e Europa, embora não necessariamente pelo apoio direto do projeto. Em outros, 
os Diálogos se transformaram em uma colaboração permanente em questões de defesa da 
concorrência, pesquisa científica e consulta da sociedade civil em questões de desenvolvimento 
econômico e social. 

Sustentabilidade

A sustentabilidade de um apoio continuado para os Diálogos depois de terminar o Projeto não está 
garantida. Sua realização não depende do Projeto, que tem um papel facilitador adequado ao 
desenvolvimento dos Diálogos. A questão deve ser considerada como prioridade na agenda da 
Comissão Mista. 

6.3 Recomendações

Em linhas gerais, recomenda-se continuar o projeto tal qual foi desenhado, e ir-se preparando para um 
papel cada vez mais proativo e estratégico. Estratégico no sentido melhorar a articulação entre o 
aspecto político e técnico nos diálogos, dar prioridade ao apoio a ações que mostram suficiente 
qualidade de fortalecer a Parceria Estratégica, e usar a informação dos Diálogos que participam para 
divulga-la aos Diálogos que ainda não participam (e vice versa). Proativo no sentido de envolver o 
Ministério das Relações Exteriores mais ativamente, divulgar a metodologia das convocatórias, pensar 
em como apoiar os participantes do lado Europeu, e organizar encontros de monitoramento com os 
solicitantes, e de socialização com os solicitantes e potenciais solicitantes. 

Desdobramos as recomendações mais detalhadas do capítulo anterior por instituição relacionada ao 
Projeto:

Comista

1. Recomenda-se reconhecer o valor de promover os Diálogos como um todo e, por conseguinte,
assumir a necessidade de prover mecanismos permanentes de apoio para o seu seguimento
coordenado.

Ministério das Relações Exteriores e Serviço Europeu de Ação Exterior

2. Recomenda-se institucionalizar um apoio permanente sistemático aos Diálogos Setoriais, já 
que os Diálogos são o instrumento por excelência da Parceria entre Brasil e Europa. 

3. Recomenda-se procurar um mecanismo adequado para possibilitar o financiamento de viagens 
para representantes das DG’s envolvidas nos Diálogos Setoriais. 

4. Recomenda-se estabelecer procedimentos de comunicação com o Diretor Nacional do Projeto e 
com o Perito principal do Projeto para possibilitar a sua atuação na função informativa para 
todos os Diálogos e para o acompanhamento dos Diálogos também com atenção ao lado 
Europeu. 

5. Recomenda-se facilitar ao máximo a implementação do Plano de Comunicação em elaboração
para possibilitar a recolha amplia da informação sobre todos os Diálogos (também os que não 
recebem ou não solicitam apoio) e a sua difusão.
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6. Recomenda-se divulgar de forma proativa a relevância do Projeto entre instituições que 
participam nos Diálogos de Alto Nível, e ajudar a melhorar a comunicação entre os níveis 
técnicos e políticos do(s) Setor(es) envolvido.

Comitê Consultivo

7. Recomenda-se estabelecer critérios de avaliação da qualidade das candidaturas para o 
progresso e aprofundamento da Parceria.

8. Recomenda-se incluir critérios de avaliação no Projeto relacionados à informação de 
prioridades estratégicas do setor e ao esforço que o solicitante faz para aproximar-se a e 
incluir o parceiro a nível político nas ações (teste de coerência)

A Direção Nacional do Projeto

9. Recomenda-se combater a perda de memória institucional sobre as ações iniciadas no quadro 
dos Diálogos Setoriais por meio do Plano de Comunicação, fazendo sínteses periódicas do 
avanço dos Diálogos em colaboração com os seus Atores, tanto no Brasil quanto na Europa.

10. Recomenda-se documentar e divulgar a metodologia de articulação desenvolvida e aplicada 
pelo projeto entre outros gestores e projetos e subvenções.

11. Recomenda-se a construção de um arquivo (eletrônico) acessível onde se encontram as atas, os 
documentos de acordos assinados e os dados dos que participaram nas ações. 

12. Recomenda-se uma reunião avaliativa por convocatória com os solicitantes em base aos 
relatórios das ações para refletir sobre a qualidade e o impacto das ações.

13. Recomenda-se usar os indicadores de impacto como critérios de avaliação e lições aprendidas 
na análise dos relatórios das ações apoiadas pelo Projeto.

14. Recomenda-se aos usuários e à DNP divulgar a informação sobre o valor agregado do apoio aos 
Diálogos entre os atores institucionais que ainda não participam no Projeto.

15. Recomenda-se, uma vez que a eficiência está assegurada, investir na qualidade estratégica do 
seu produto e no relacionamento orgânico com os interessados no Projeto.

16. Recomenda-se estimular uma aprendizagem entre usuários do projeto em como encontrar
pontes entre o político e o técnico.

17. Recomenda-se organizar encontros de socialização para os solicitantes e interessados do 
Projeto para a troca de experiências do Projeto e prospecção para o futuro.
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7. ANEXOS

ANEXO I – LISTA DE ENTREVISTAS (BRASIL E EUROPA)

Data Entrevista, reunião Função Instituição
22-aug Rita Cauli Oficial de Projetos Delegação da União Europeia no Brasil
22-aug Samuel Antero 

Danyela de Oliveira Felix
Josep Centelles i Portella

Diretor Nacional do Projeto; Diretora 
Nacional do Projeto Substituta; 
Perito Principal

DNP-Min Planejamento

23-aug Rita Cauli
Josep Centelles i Portella
Samuel Antero 

Oficial de Projetos
Perito Principal
Diretor Nacional do Projeto

DNP-Min Planejamento

24-aug Ana Paula Zacharias
Francisco Fontan
Rita Cauli

Embaixador
Ministro Conselheiro
Oficial de Projetos

Delegação da União Europeia no Brasil

26-aug Rosana Tomazini Assessora Cooperação Delegação da União Europeia no Brasil
Angel Landabaso
Paulo Lopes

Conselheiro
Ponto Focal

Jorge Castelbranco Soares
Marco Chirullo

Conselheiro Comercial 
Conselheiro Comercial 

Mario Rui Queiró
Simone Pierre

Assessor Setor Político
Chefe Setor Político

29-aug Michelle Morais de Sá e 
Silva

Coord Coop Internacional Secretaria Direitos Humanos

Inge Ruigrok
Alessandro Mendes

Perito Comunicação
Perito Comunicação

CESO

Samuel Antero 
Josep Portella

Diretor Nacional do Projeto
Perito Principal

DNP-Min Planejamento

Luís Galvão 
Claudio Medeiros 
Leopoldino

Ministro 2ª Classe
Primeiro Secretário

MRE – Div.Coop Europa III

30-aug Rita Cauli Oficial de Projetos Del União Europeia no Brasil
Daniel Longo Agencia Nacional de Aviação Civil
Arnold Jacques de Dixmude Experto Desenv Sust Del União Europeia no Brasil
Márcio Lopes Correa Coordenador Agência Brasileira de Cooperação

31-aug Sérgio Duarte de Castro
Henrique Villa da Costa 
Ferreira
Júlio Medeiros
Paulo Pitanga

Secretário Executivo
Diretor
Assessor Rel Regionais
Coord Rel Regionais

Ministério de Integração Nacional 
Departamento de Gestão de Políticas 
de Desenvolvimento Regional

Josep Centelles i Portella Perito Principal CESO
Samuel Antero Diretor Nacional do Projeto DNP-Min Planejamento

1-sep Ivana Gurgel
Candice Sakamoto

Chefe da Divisão 
Second Secretary 

M Relações Exteriores, Div de Acesso 
a Mercados

Ana Paula Cunha Machado
Angela Gomes
Maria Luiza Falcão

Assessora Internacional
Secretaria Adjunta 
Diretora Internacional 

Secretaria Executiva do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, 
SEDES/SAE/PR

2-sep Franscisco Gaetani
Gabriela Antunes

Secretário-Executivo Min do Meio Ambiente
Coord Rel Externas Min do Meio Ambiente

Samuel Antero Diretor Nacional do Projeto DNP-Min Planejamento
6-sep Valéria Salgado 

Samuel Antero
Diretora Dep Coop Internacional 
Gestão Pública 
Diretor Nacional do Projeto

Min Planejamento

Marta Abrantes Desk Officer for Latin America DG ENER (Direção Geral de Energia). 
Unit A3
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Hamilton Moss de Souza
Ivone Oliveira

Diretor 
Assessora

MME, Dep de Desenv Energético 
MME, Assessoria de Assuntos 
Internacionais

7-sep Matteo Gomirato Desk Officer for Brazil EEAS (União Europeia)

Ramon Alejo Lopez 
Sanchez 

International Relations Officer
Communication, Information, 
Relations with third countries

DG REGIO.
(Direção Geral de Política Regional)

Danielle Dotto
Madalina Gligor

Head of Unit DG ADMIN
(Direção Geral de Pessoal e 
Administração)

8-sep Rodrigo Lamego Soares
Auriana Diniz 

Assessor Internacional Min de Educação

Helenilka Luz

Paulo Burnier da Silveira

Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental

Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica

Assessor Internacional Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica

Fernando Zelner
Orlando Leite Ribeiro

Chefe da Divisão
Secretário Executivo

MRE Div Agricultura e produtos de 
base

Rodrigo Lamego Soares
Auriana Diniz  

Assessor Internacional Min de Educação

Eva Valle Desk Officer for Latin America
International Relations

DG COMP
(Direção Geral de Concorrência)

Raya Lazarova
Policy Officer

DG ENV
(Direção Geral de Meio Ambiente)

9-sep Gustavo Coser Assessor admin fin DNP-Min Planejamento

Danyela de Oliveira Felix Assessora do projeto DNP-Min Planejamento

Hans Stieltra Team Leader
International Relations and 
Enlargement 

DG ENV
(Direção Geral de Meio Ambiente)

12-sep Josep Centelles i Portella Perito Principal CESO

Ademar Seabra da Cruz 
Júnior

Chefe da Divisão de Ciência e 
Tecnologia

Min Relações Exteriores

Davide Zaru International Officer. Human Rights EEAS (União Europeia)
(Serviço Europeu de Ação Exterior)

13-sep Alexandre Scudiere 
Fontenelle

Divisão da Sociedade da Informação Min Relações Exteriores

Mário Barbosa
Raquel Carvalho

Conselheiro para Rel Int
Assessora para Rel Int

MTE/ Gabinete do Ministro

Ulla Engelmann 
Anne Charlotte Bournoville

Natural Disaster Prevention DG RTD (Direção Geral de Ciência,  
Tecnologia e Investigação)

Cristina Araújo Assessora Progr Cooperação Delegação da União Europeia

Sérgio Nunes de Souza e 
Maria Helena Atrasas

Diretor
Assessora

Min Desenv, Indústria e Comércio, Dir 
Micro e Pequena Empresa 

Talita Saito Coordenadora-Geral dos Setores 
Intensivos em Mão de Obra

Min Desenv, Indústria e Comércio 

Moritz Haller Natural Disaster Prevention DG RTD (Direção Geral de Ciência,  
Tecnologia e Investigação)

14-sep Valéria Teixeira Graziano Assessora Internacional Min Cultura

Tom Diderich Desk Officer DG Market. Financial Services

Alejandro Zurita Head of Sector Euratom International
Research and Innovation
Directorate

DG RTD - (Direção Geral de Ciência,  
Tecnologia e Investigação)

15-sep Luciano S. Danni
Fabio Granja
Eunice Daros
Victor Hart

Chefe de Assessoria de Relações 
Internacionais

Tribunal de Contas da União
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Nathalie Stockwell
Valerie Panis

Education Sector
Cultural Sector

DG EAC 
(Direção Geral de Educação e Cultura)

Nicolas Koehler
Stewart Mills

Development and Cooperation A-4
(Triangular Cooperation)

DG EuropeAID
(Serviço de Cooperação)

16-sep Eulalia Ortiz
.

Desk officer for Argentina, Brazil, 
India and Mexico

DG ECFIN
(Direção Geral de Assuntos 
Econômicos e Financeiros)

19-sep Fabio Nasarre de Letosa International Relations DG Information Society and Media 
20-sep WORKSHOP de Avaliação no Brasil

21-sep Luis Galvão Ministro 2ª Classe MRE – Depart.Coop Europa III
Giulio Volpi Policy Officer. Renewable Energy DG ENER 

(Direção Geral de Energia)
22-sep Pedro da Silveira 

Montenegro 
Marco Savini

Missão do Brasil junto à União 
Européia

Brazilian Mission to the European 
Union

23-sep Matteo Gomirato Desk Officer for Brazil EEAS 
Serviço Europeu de Ação Exterior

Michaël Mastier Expert National Détaché
Programmes de navigation par 
satellite Européen

DG ENTR
(Direção Geral de Empresas e 
Indústria)
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ANEXO II – WORKSHOP DE AVALIAÇÃO

No dia 20 de Setembro convidou-se alguns usuários e interessados no Projeto trocar ideias sobre as 
ameaças e oportunidades que enfrenta o Projeto.  Estiveram presentes, além do consultor, as seguintes 
pessoas:

Samuel Antunes Antero, MP/SEGES, Diretor do Projeto 
Danyela Félix, MP/SEGES, Diretora Substituta do Projeto
Gustavo Coser, MP/SEGES, Assessor do Projeto
Josep Centelles i Portella, CESO, Perito Principal 
Arnold Jacques-de-Dixmude, Delegação, 2do Secretário
Isa Mäkinen, ABC, representante
Gustavo Ziemath, Itamaraty Div Europa III, Assessor do Ministro
Ana Belluci, MDIC,  
Maria Milani, MDIC, 
Paulo Amparo, MI, 
Alexandre Fontenelle, Itamaraty Div Sociedade de Informação, 

Produziu-se, em conjunto, o seguinte relatório em forma de Power Point:

APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS BRASIL – UNIÃO EUROPÉIA -  Workshop de Avaliação do Projeto
20 de Setembro de 2011
Missão 

 Laços de amizade
 Intercambio de Ideias 
 Ponte
 Sinergia
 Progresso

Funções

 Manter o Dinamismo: ++ 
Bem sucedido. Ainda falta o bom contato com MRE e assegurar fundos para o futuro.

 Articular os Parceiros: ++
Cada vez mais parceiros não governamentais são incluídos. Orienta os parceiros. Ainda falta 

ativar a delegação para incluir parceiros não instit. na Europa.

 Informar e Comunicar: +
Estão a caminho com o novo plano de comunicação

 Função Prospectiva: +/-
Nas convocatória sempre há alguns novos parceiros governamentais. A prospecção estratégica 

não é possível sem conhecimento interno do andamento do Diálogo  a Alto Nível Político

Alguns Pontos Fortes

 Flexibilidade, agilidade, rapidez
 Desburocratização
 Confiabilidade, tem recursos
 Contribuição efetiva para a melhora da parceria
 Ajuste de lógicas Europeias e Brasileiras
 Promoção do Brasil no exterior
 Dá oportunidade a causas relevantes, como o desenv. social e o desenv. Sustentável
 Capacidade: a equipe adquiriu competência técnica em administrar convocatórias
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Alguns Pontos Fracos

 Distancia do nível político e por isso incerteza se as ações são estratégicas; falta de contato 
contínuo com MRE.

 Incerteza sobre a verba para a 3ª fase
 Os recursos são poucos, por isso cortam-se os orçamentos das demandas.
 A equipe é pequena e sujeita a mudanças.
 Divulgação externa não foi tratada.
 É difícil fazer o monitoramento da continuidade.
 Para certos casos precisamos de regras, por exemplo missões.
 Informação certa sobre as estruturas e processos da UE.

O entorno - interessados

 Delegação – seguimento com equipe, contatos com parceiros Europeus, assinar não 
objeção. 

 MRE – Dep. Europa III – passa informação para divisões internas, prepara reuniões 
Comista, coordena diálogos de alto nível, faz parte do CC.

 ABC–assina pelo Gov. Brasileiro
 Min Planejamento – responsáveis pela coordenação
 Min Setoriais com diálogos e Agencias Gov. do setor – são solicitantes
 Divisões do Itamaraty que gerem diálogos - solicitantes
 Direções Gerais Europa – parceiros dos solicitantes
 Empresa Prestadora de Serviços: CESO/Haia

Ameaças

 Questão orçamentária: compromisso do lado Europeu para a 3ª fase não está assegurado.
 Dentro de dois anos termina o acordo com a UE; e DCI não é instrumento ideal para 

continuar. 
 Pode haver descontinuidade institucional (alerta) e perda de memoria institucional sobre o 

Projeto.
 Prioridade dentro do MP para manter a equipe de 3 pessoas (tempo parcial) não está 

assegurada.
 A continuidade de ações nas seguintes convocatórias será afetada se houver corte de 

orçamento.  
 A estrutura setorial é muito fechada, e há risco de fechar o diálogo. 

Oportunidades novas

 Nova programação plurianual da cooperação bilateral UE-Brasil (2014-2020): aproveitar 
espaço para justificar a pertinência da continuação da FADS 

 Tentar formular proposta mais coerente com o total dos Diálogos (incluindo 
acompanhamento dos diálogos políticos e técnicos)

 Usar conhecimento acumulado, criar arquivo: observatório dos diálogos
 Criar espaço de articulação dos diferentes atores para expressar melhor os interesses 

conjuntos, por exemplo numa agenda temática (c/ Universidades)
 Fomentar mudança cultural e relações transversais por meio de incentivos, critérios e 

visibilidade (conversar, trocar ideias).
 Europa pode convidar outras estratégias de parceria em outros países: encontro dos 

diálogos (Índia, China, Rússia)
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ANEXO III – INSTRUMENTOS

1. FICHA DE ENTREVISTA: DIALOGOS BENEFICIARIOS E NÃO BENEFICIARIOS DO PROJETO

Apoio recebido do projeto 

 Este diálogo estava informado da possibilidade de solicitar apoio? Como?
 Este diálogo solicitou apoio do projeto? Anotar tipo de apoio, nome, data e custo solicitado.
 Se não solicitou: porque?
 Este diálogo recebeu apoio do projeto? Anotar data e apoio recebido. 
 O apoio era relevante/adequado às necessidades do diálogo? era necessário/imprescindível 

para continuar o diálogo?
 Qual foi o valor agregado do apoio para o desenvolvimento do diálogo?
 Como aprecia a eficiência dos procedimentos para receber o apoio? (especificar 

procedimentos)
 Pretende solicitar apoio no futuro? Que tipo (estudos, assistência técnica, apoio a eventos)?
 Aprecia receber informação sobre as subvenções e sobre os outros Diálogos?

2. FICHA DE ENTREVISTA: ANÁLISE PARTICIPATIVA DA GESTÃO DO PROJETO

Preliminares 
História da Gestão do Projeto e lições aprendidas: quem captou e o que acontece com elas?

Definição dos principais atores atuais e potenciais interessados nos resultados do projeto: separar o 
nível estratégico (interfase com donos) do nível operacional (interface com clientes)

Análise de Eficácia
Analisamos o êxito dos 4 objetivos: 

 O projeto contribuiu a manter uma dinâmica elevada no desenvolvimento dos Diálogos?
 O projeto reforçou a continuidade da cooperação e dos intercâmbios entre parceiros relevantes 

do Brasil e da União Europeia?
 O projeto manteve a informação sobre os Diálogos em dia e a divulgou?
 O projeto identificou e explorou novas oportunidades de diálogo?
 O efeito do projeto foi alterado pelo facto de alguns objetivos terem sido mais favorecidos que 

outros?


Análise de Sustentabilidade
O modelo atual de gestão é sustentável? 

 Gestão da decisão proativa (visão, estratégias, planejamento amplio)
 Gestão de Recursos Humanos: qualidade, quantidade
 Gestão de Recursos Financeiros
 Organização Interna

Quais são as expectativas da futura demanda? 

Quais são as perspectivas para uma relativa autonomia financeira?

Coerência e falta de Coerência
Como “casar” a diversidade dos produtos com prioridades políticas claras? 
Há exemplos de incoerência que podem prejudicar o projeto?
Há exemplos de sinergia e coerência que fortaleceram o projeto?
O projeto tem mecanismo para seguir as mudanças das prioridades políticas: no Brasil? Na União 
Europeia?

3. FICHA de ENTREVISTA: EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES E INSTRUMENTOS
Esta ficha é de uso interno, para entrevistas com a equipe da DNP. 

Preliminares Eficiência
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Identificar os produtos:

 Apoio a estudos
 Assistência técnica especializada

Apoio logístico à realização de eventos Identificar os processos primários: 
 Candidaturas
 Implementação das ações
 Acompanhamento das ações
 Encerramento das ações. 

Identificar os processos secundários 

 Organização, regulamentação e programação 
 Administração financeira
 Secretariado
 Arquivos e base de dados
 Comunicação

1.
Análise dos processos
Distribuição de tarefas.
Carga de tempo relacionada a cada produto. Casos de falta de tempo?
Casos de problemas de eficiência: causas.
A opinião dos Clientes
Como é que os beneficiários consideram a eficiência dos procedimentos do projeto: pontos fortes, 
reclamações
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ANEXO IV – DOCUMENTOS CONSULTADOS

 Ana Beatriz Martins, Information note to the college by the president of the Commission and 
the Commissioner for External Relations on the EU Brazil Summit in July 2007, 04/06/07, 5 
pgs.

 Benita Ferrero Waldner (EU) e Celso Amorim (MRE), Memorando de Entendimento sobre a 
Cooperação entre a Comissão Europeia e o Governo da República Federativa do Brasil de 2007 
a 2013, 05/06/07, 4 pgs.

 Rita Cauli, Action Fiche for Brazil (AAP 2007), 01/11/07, 10 pgs.
 Juliana Vilar Ramos e Ubajara Berocan Leite, Boas Práticas Territoriais no Brasil e na União 

Europeia, Nov  2007, 81 pgs.
 Alexandra Cas Granje (EU) e Luiz Henrique (ABC), Ajuste Complementar de Cooperação DCI-

ALA/2006/018-698, com ANEXO I Condições Gerais; ANEXO II Disposições Técnicas e 
Administrativas e Quadro Lógico, 18/09/08, 40 pgs.

 IIa Cúpula Brasil EU, Parceria Estratégica Brasil – União Européia: Plano de Ação Conjunto, 
22/12/08, 23 pgs.

 N.A., Regulamento interno do Comité Consultivo, 2009, 5 pgs.
 Marcelo Viana, Oficio: Lançamento da Segunda Convocatória para Ações do Projeto “Apoio aos 

Diálogos Setoriais”, 01/10/2009, 2 pgs
 Direção Nacional do Projeto, Apresentação de Propostas de Intenção de Candidaturas da 

Primeira Convocatória (Relatório de Avaliação), Agosto de 2009, 8 pgs. 
 Direção Nacional do Projeto, Apresentação de Propostas de Intenção de Candidaturas da 

Primeira Convocatória (Relatório), Dezembro de 2009, 8 pgs. 
 Carla Sorneta e Christophe Herniou, Estudo de Base dos Diálogos Setoriais União Europeia –

Brasil, Nov 2009, 80 pgs.
 Javier Calzado, Rapport de Monitoring, 07/04/2010, 4 pgs.
 Tiago Falcão, Oficio: Lançamento da Segunda Convocatória para Ações do Projeto “Apoio aos 

Diálogos Setoriais”, 17/06/2010, 2 pgs.
 Agencia Brasileira de Cooperação (ABC), Cooperação Triangular, dados, 2010, 3 pgs.
 SDEH e DNP, Diálogo sobre Direitos Humanos, Organização de um Seminário, 01/03/10, 12 

pgs.
 Direção Nacional do Projeto, Atividades desenvolvidas entre Novembro 2009 e Maio de 2010, 

01/05/10, 10 pgs.
 Ricardo Weber (EU) e Marco Farani (ABC), Termo Aditivo No 1 ao Ajuste Complementar de 

Cooperação entre Brasil e a União Europeia DCI-ALA/2006/018/698, com anexo I: Alterações 
Técnicas e II Quadro Lógico, 02/07/10, 19 pgs.

 Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, Regulamento interno do Conselho Consultivo, 
sem data

 Direção Nacional do Projeto DCI-ALA/2006/018/698, Relatório de Progresso da 1ª , 2ª e 3ª 
Convocatórias, 01/05/11, 13 pgs.

 Mario Lopes (CC), Luis Galvao (MRE), E. Vasconcelos (MP/DCI), Samuel Antero (DNP), J. 
Poussielgue (DELBRA), Rita Cauli (DELBRA), Memória da 3ª reunião do Comitê Consultivo, 
06/06/11, 4 pgs.

 Samuel Antero, Oficio: Lançamento da Segunda Convocatória para Ações do Projeto “Apoio aos 
Diálogos Setoriais”, 09/06/2011, 2 pgs

 Santiago Mourão (MRE) e Tomás Duplá del Moral (EU), Joint Communiqué of the 13th EU-Brazil 
Joint Committee, 01/07/11, 4 pgs.

 Itamaraty, Cooperação Técnica, sem data, 2 pgs. 
 Itamaraty, Política Externa, Resumo Executivo, 2011, 49 pgs.
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 Karine de Souza Silva, A Parceria Estratégica entre o Brasil e a União Europeia, pag 69-88 em: 
Desafios para a Construção de uma Agenda Comum entre Brasil e Europa, Fundação Konrad 
Adenauer, 2011, 19 pgs.

 Direção Nacional do Projeto, Manual de Execução do Projeto e Apoio aos Diálogos Setoriais EU-
Brasil, 14/07/2011, 27 pgs.

 Samuel Antero, Relatório de Viagem Internacional, 10/07/2011, 2 pgs.
 Direção Nacional do Projeto, Estratégia de Comunicação e Plano de Ações, Agosto de 2011, 24 

pgs.
 Fichas das Propostas apresentadas em 2009, 2010 e 2011 por 17 organizações setoriais.
 Termos de Referencia das ações realizadas.
 Tabelas das alocações para as primeiras quatro convocatórias.
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ANEXO V – APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO FINAL



“Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil” 

PROJETO DCI/ALA/2006/018-698 

 

Avaliação da Primeira 

Fase do Projeto 

 

9 de Novembro, Brasília 



Introdução  



    Avaliação e Estudo 

Abrangência e Escopo 

Os produtos: 

• Relatório de Avaliação do 

Projeto de Apoio aos 

Diálogos Setoriais UE-Brasil 

• Estudo do Estado da Arte 

dos Diálogos Setoriais UE-

Brasil   
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Avaliação vs Descrição 

Fases do Projeto 



Avaliação é….? 

As Avaliações descrevem de uma maneira 

objetiva e neutra o que tem acontecido e o 

porquê. 

 

• Utilizando critérios de avaliação específicos 

(relevância, eficiência, eficácia, impacto e 

sustentabilidade)  
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 + Coerência e Valor Acrescentado 

• Tendo em conta princípios de avaliação 

específicos  

   As avaliações têm que ser analíticas, 

   sistemáticas, orientadas aos resultados, 

   independentes e oportunas (OCDE) 



Avaliação 

    

 

 

Metodologia 

• A equipe 

• O processo e as fases 

• Critérios e perguntas de avaliação 
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(TdR) O objetivo principal da avaliação é dispor 

de informação objetiva e crítica para orientar a 

exploração de novos métodos de aproximação na 

segunda fase do projeto e melhorar a gestão do 

mesmo onde for necessário. 



Fortalezas do Processo 

 

• Receptividade 

• Interesse e Abertura 

• Processo Construtivo 
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Dificuldades no 

Processo de Avaliação 

 

• Limitações da Metodologia 

• Constatação dos diferentes 

níveis 

• Dispersão da Informação 

• O “momento“ da Avaliação 
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Observações Iniciais 
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Quadro Institucional 

• Complexo, Diverso 

Apoio aos Diálogos 

• Inovador - Flexível - Não-tradicional 

Natureza dos Diálogos  

• Conceito variável / Multi-nível 



As Funções do Projeto 
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2.- Função Informativa e Comunicativa 

• Observatório dos Diálogos Setoriais 

(situação, perspectivas...) 

3.- Função Propositiva 

• Ações Potenciais 

• A continuidade das ações.... 

1.- Função Dinamizadora e Articuladora  

• O Apoio (estudos, seminários...)  



Os Fluxos de Informação  

(I) Contexto do Projeto 

Órgãos de tutela e de Gerência: 
Comité Consultivo 

Itamaraty 

União Europeia (EEAs, Delbra) 

Ministério do Planejamento 

 

 

Beneficiários indiretos/finais:  
Sociedade Civil e Cidadãos  

(Brasil e Europa) O
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Beneficiários diretos:  
Ministérios, Agências , DGs 

(Informações sobre o projeto  e convocatórias vs  

Informações sobre os Diálogos) 



Os Fluxos de Informação  

(II) Contexto dos Diálogos 

Itamaraty 

(Nível Político) 
 

Departamento  Europa III 

Departamentos Temáticos 

Outros:  
Sociedade Civil, Agencias de 

Implementação  

Informações + Ações 

Ministérios (de Linha)  

(Nível Técnico) 
Ações dos Diálogos 
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EEAs /Delbra 

(Nível Político) 
 

Departamentos Técnicos 

Outros:  
Sociedade Civil, Agencias de 

Implementação  

Informações + Ações 

Direções Gerais  

(Nível Técnico) 
Ações dos Diálogos 

Processo 

Feedback da 

PE 

Processo 

Feedback da 

PE 

OS Fluxos Horizontais nos Diálogos 
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Os Avanços 

Relevância: Excelente, a PE... O tamanho do Projeto: a 

demanda , a PE.... 

Os níveis Técnico – Político: 

Resolvendo o quebra-cabeça... 

A continuidade do “apoio”: 

= projeto? , os recursos? Os 

prazos?  

A Contribuição à Parceria:  

Relevância das ações, seguimento 

dos impactos, contribuição á 

PE....mecanismos de avaliação? 

Eficiência da Gestão: Manual 

Gestão, as convocatórias, seguim. 

das propostas e das ações 

Valor acrescentado:  “efeito 

alavanca”, continuidade, inicio de 

Diálogos.....flexibilidade de aceso 

“Momentum”: da gestão do 

projeto, o relacionamento entre 

parceiros   

& Os Desafios 

A Informação:  O Plano de 

Comunicação (Observatório dos 

Diálogos)   
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A Informação:  O Plano de 

Comunicação (Observatório dos 

Diálogos)   

Eficácia: maior dinamismo e 

articulação  



Recomendações (I) 

Continuidade e Recursos 
 

• Delbra, ABC e Itamaraty ->  

 Explorar possíveis mecanismos de apoio após a 

 finalização do Projeto (continuidade) e os instrumentos 

 financeiros adequados (caráter inovador) 

 

• Delbra, ABC e Itamaraty ->  

Assegurar recursos em quantidade suficiente 

(técnicos, humanos e financeiros)  

  -> resposta à “...crescente Demanda” 
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Aproximação de espaços 

  
• Comitê Consultivo -> Estabelecer mecanismos de controle e 

adequação Político – Técnica das ações apoiadas –   

  Relevância para a Parceria 

 TdR convocatórias / Processos de Avaliação 



Recomendações (II) 

 

A informação e a comunicação  

 
• Itamaraty, Delbra ->  

 Melhorar o aceso do Projeto a os canais 

 comunicativos para facilitar a atualização das 

 informações sobre o “Estado da Arte” dos Diálogos. 

 

• DNP - >  

Identificar canais e focos comunicativos apropriados e 

fazer o “lobby” para seu reforço funcional (Incorporar a 

Função Prospectiva) 

 

• DNP - >  

Reforçar o Observatório dos Diálogos e o Plano de 

Comunicação melhorando a Dimensão Política e Multi-

regional (Brasil, Europa) na comunicação.  
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Conclusão Geral 

O Projeto é uma “boa prática”.  

 

É gerido eficientemente e fornece 

grande valor acrescentado.  

 

O Projeto de Apoio é “necessário” 

para a continuidade de vários Diálogos 

Setoriais e ”relevante” para a Parceria 

Estratégica em seu conjunto.   
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“Olhando para o frente…..suas 

propostas e recomendações para o 

Projeto?  

 

Discussão Geral  
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1.- A Continuidade e os Recursos 

 

2.- Aproximação de Espaços 

 

3.- A Comunicação 

 

4.-  .....à  vontade.....  


