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RESUMO EXECUTIVO 
 
Este estudo enquadra-se no Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais União Européia-
Brasil no âmbito do programa bilateral de cooperação 2007-2013 entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Comunidade Européia. 
 
O objetivo geral do Projeto é contribuir para o progresso e aprofundamento da parceria 
estratégica entre a União Européia (UE) e o Brasil e das relações bilaterais entre as 
partes, através do apoio ao desenvolvimento de diálogos setoriais em temas de 
interesse mútuo. Especificamente, o Projeto deve facilitar e apoiar os intercâmbios 
entre os parceiros relevantes envolvidos, sobretudo nos seguintes domínios: 
desenvolvimento e coesão sociais; sustentabilidade ambiental; e desenvolvimento 
regional e ordenamento do território. 
 
Estão atualmente em curso, ou já decorreram no passado, iniciativas conjuntas no 
âmbito dos diálogos setoriais em diversos domínios. No entanto, estas iniciativas não 
dispõem ainda de um sistema de informação centralizado e articulado, que promova a 
intensificação dos diálogos de forma coerente e continuada. Neste sentido, este estudo 
reporta-se à necessidade de conhecimento dos diálogos setoriais em curso, em fase de 
preparação ou a lançar no futuro, e pretende ajudar a potencializar as futuras ações, a 
identificar novas possibilidades de diálogo e a assegurar a continuidade das mesmas. 
 
Assim, o presente estudo descreve e analisa a situação atual dos diálogos setoriais UE-
Brasil no âmbito da parceria estratégica formalizada entre as partes em Julho de 2007, 
ano que marca o aprofundamento das relações, especialmente de caráter não 
comercial. Procura igualmente sugerir algumas recomendações e linhas de orientação 
estratégica que possam contribuir para ajudar o Projeto a alcançar os objetivos a que 
se propõe. 
 
No contexto deste estudo foram identificados 18 diálogos setoriais que foram 
classificados de acordo com a seguinte tipologia: diálogos setoriais em curso, no 
âmbito dos quais já existem ações conjuntas concretas e regulares, e potenciais 
diálogos setoriais, onde não existem ainda iniciativas conjuntas ou intercâmbios 
regulares relevantes entre os parceiros institucionais. 
 

Tipologia do diálogo Setor / Área de interesse comum 

Ciência e tecnologia 
Assuntos nucleares 
Sociedade da informação 
Energia 
Transporte marítimo 
Transporte aéreo 
Ambiente 
Política regional 
Assuntos econômicos e financeiros 
Serviços financeiros 
Política de concorrência 
Assuntos sanitários e fitossanitários 
Política e regulação industrial 

Diálogos setoriais em curso 

Sociedade civil 
Navegação por satélite 
Políticas sociais 
Educação 

Potenciais diálogos setoriais 

Cultura 
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Foram ainda identificadas cinco novas áreas de interesse mútuo que poderão 
transformar-se, num futuro próximo, em possíveis diálogos setoriais: 
 

Tipologia do diálogo Setor / Área de interesse comum 

Transporte terrestre 
Governança pública 
Saúde global 
Direitos humanos 

Novas áreas de interesse mútuo 

Cooperação triangular 
 
 
Em relação aos diálogos setoriais em curso, existem alguns bastante bem estruturados 
e que poderão beneficiar do apoio do Projeto para iniciativas pontuais, ou mesmo de 
caratér mais continuado. Estão neste caso os diálogos em ciência e tecnologia, 
sociedade da informação, energia, transporte marítimo, ambiente, política regional, 
política de concorrência e sociedade civil. Este último diálogo tem uma natureza 
especial e deverá existir, no âmbito do apoio do Projeto, um tratamento diferenciado 
entre o parceiro brasileiro e o parceiro europeu. 
 
Os diálogos em assuntos nucleares, transporte aéreo e assuntos econômicos e 
financeiro, não necessitam por enquanto, de acordo com a opinião dos parceiros 
institucionais, do apoio do Projeto. 
 
Os diálogos em serviços financeiros, assuntos sanitários e fitossanitários e política e 
regulação industrial ponderam solicitar um eventual apoio do Projeto, mas devido ao 
fato de serem bastante incipientes, ainda não estão totalmente seguros em relação ao 
modo como esse apoio poderá ser realizado. Neste sentido, o Projeto deverá estar 
atento à evolução destes diálogos setoriais. 
 
Os maiores constrangimentos concentram-se no contexto dos potenciais diálogos 
setoriais. Apesar do compromisso político assumido entre as partes para desenvolver 
estes diálogos, os parceiros institucionais não têm conseguido articular-se para lançar 
iniciativas conjuntas nestes domínios. O Projeto poderia desempenhar aqui um papel 
importante, no sentido de aproximar os parceiros institucionais e apoiar o lançamento 
das primeiras iniciativas. No caso de ser bem sucedido, este seria um resultado 
importante para o desempenho do Projeto. Especificamente no que diz respeito ao 
diálogo em navegação por satélite, a retoma das negociações teria um impacto de 
grande visibilidade política. 
 
Relativamente às novas áreas de interesse mútuo, o Projeto poderá dar uma 
contribuição valiosa, sobretudo nos diálogos em transporte terrestre e governança 
pública, cujos desenvolvimentos recentes estão muito próximos de resultar em 
iniciativas conjuntas concretas. A cooperação triangular afigura-se também como uma 
área de grande potencial, mas requer um enorme esforço de articulação entre 
diferentes parceiros institucionais. 
 
O Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil poderá desempenhar um papel 
relevante no contexto da presente dinâmica, sobretudo se concentrar esforços no 
fomento de ações integradas numa óptica de convergência, complementaridade e 
sustentabilidade. Neste sentido, o Projeto deverá evitar apoiar ações isoladas, de 
caráter meramente circunstancial, e sempre que possível, integrar algumas das 
demandas que lhe são dirigidas no contexto dos diálogos setoriais já existentes. 
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Em função da multiplicidade de parceiros institucionais envolvidos e face à 
complexidade das relações que se têm vindo a estabelecer no contexto dos diálogos 
setoriais, o Projeto deverá adotar linhas de atuação diferenciadas, ou pelo menos 
ajustadas à situação concreta de cada diálogo. Em alguns cenários o Projeto deverá 
posicionar-se mais na esfera de articulação interinstitucional e acompanhamento da 
evolução dos acontecimentos. Em outros, deverá eventualmente agir de um modo mais 
proativo, podendo inclusivamente desencadear iniciativas específicas para impulsionar e 
influenciar a progressão dos diálogos. 
 
O Projeto deverá ser percebido como um instrumento de cooperação diferenciado da 
cooperação técnica tradicional, baseada no fortalecimento institucional, e contribuir 
para criar uma nova cultura de relações bilaterais, mais equilibradas e recíprocas, no 
quadro da parceria estratégica. Apesar dos múltiplos intercâmbios e da 
institucionalização do diálogo político, o desconhecimento mútuo sobre esta nova 
realidade e o que cada uma das partes pode oferecer à outra continua sendo um 
enorme desafio. 
 
As ações de visibilidade e divulgação das iniciativas, apoiadas ou não pelo Projeto, junto 
aos parceiros institucionais, à sociedade civil, ao setor privado e aos órgãos de 
comunicação social revestem-se aqui de enorme importância. Esta é, sem dúvida, uma 
área de atuação onde o Projeto pode efetivamente acrescentar valor e fazer a 
diferença. Neste sentido, a criação de uma página web do Projeto, visualmente 
atrativa e contendo informação relevante e simplificada sobre os diálogos setoriais e o 
contexto da parceria estratégica, afigura-se como uma prioridade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A UE e o Brasil têm um sólido patrimônio histórico de relações baseado na partilha de 
valores comuns fundamentais como a democracia, o respeito pelos direitos humanos e 
liberdades básicas, a justiça social, a boa governança e o Estado de direito. 
 
A intensificação e diversificação recentes das relações bilaterais UE-Brasil culminaram 
no lançamento de uma parceria estratégica que envolve um processo diplomático 
assente num diálogo político de alto nível estruturado e permanente, associado a um 
conjunto de diálogos setoriais em temas de interesse comum. 
 
A relação UE-Brasil adquiriu uma dinâmica significativa com a formalização da parceria 
estratégica durante a Cúpula presidencial de Lisboa em Julho de 2007 e a 
institucionalização do diálogo político de alto nível. Em conseqüência, vários diálogos 
setoriais de interesse mútuo foram reforçados ou estabelecidos recentemente. 
 
De modo a fortalecer e aprofundar a parceria estratégica UE-Brasil e as relações 
bilaterais, as partes concordaram em estabelecer, no quadro do programa bilateral de 
cooperação para o período 2007-2013, um instrumento de apoio aos diálogos 
denominado Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, no âmbito do qual se 
enquadra o presente estudo. 
 
 

1.1 Objetivos do Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 
 
O Estudo de Base dos Diálogos Setoriais tem como principal objetivo proporcionar uma 
visão global e articulada dos diálogos setoriais UE-Brasil atualmente em curso ou em 
fase de preparação e também identificar potenciais diálogos susceptíveis de 
formalização no futuro. 
 
São igualmente objetivos deste estudo: 
 

• Com base na sistematização das informações recolhidas durante o período de 
pesquisa, contribuir para a criação de um sistema de informação centralizado 
que promova a visibilidade e intensificação dos diálogos setoriais de forma 
coerente e articulada; 

 
• Com base na experiência adquirida ao longo do processo e na análise dos 

elementos da pesquisa, produzir um conjunto de recomendações que apóiem a 
Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) na condução dos diálogos setoriais 
numa lógica de complementaridade e continuidade. 
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1.2 Abordagem metodológica 
 
A realização deste estudo envolveu o trabalho conjunto de dois consultores que 
desenvolveram as respectivas atividades de pesquisa em Bruxelas, junto das instituições 
da UE, e em Brasília, junto das instituições brasileiras. Os consultores contaram com a 
orientação e colaboração da Delegação da Comissão Européia no Brasil (DELBRA) e da 
UCP inserida na Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP). 
 
Devido ao fator tempo disponível para realizar o estudo, o seu âmbito foi delimitado aos 
diálogos setoriais bilaterais UE-Brasil. Não foram abordados os possíveis diálogos e as 
relações de cooperação bilaterais existentes entre o Brasil e os Estados-membros da UE. 
 
O presente estudo foi desenvolvido ao longo de três fases distintas: 
 

• Uma fase de preparação que incluiu os primeiros contatos com a DELBRA e com a 
UCP, a recolha de informação pertinente sobre os diálogos e sobre o Projeto, a 
identificação dos parceiros institucionais diretamente envolvidos nos diálogos 
setoriais, a definição de um plano e de uma metodologia de trabalho e a 
preparação das entrevistas; 

• Uma fase de pesquisa que incluiu a realização de entrevistas junto das 
instituições Européias e brasileiras que estão envolvidas nos diálogos, a recolha 
da informação e documentação disponível sobre os mesmos e a sistematização 
dos vários elementos da pesquisa; 

• Uma fase de composição do relatório que envolveu a análise detalhada dos 
elementos da pesquisa, a elaboração de uma síntese crítica, o cruzamento e a 
combinação dos dados recolhidos pelos dois consultores junto dos parceiros 
institucionais e finalmente, a redação do relatório. 

 
O relatório será, eventualmente, objeto de discussão num seminário a realizar numa 
fase posterior em Brasília, para refletir as recomendações e sugestões dos vários 
parceiros institucionais diretamente envolvidos nos diálogos setoriais UE-Brasil. 
 
O presente relatório está estruturado em cinco partes fundamentais interligadas entre 
si. A primeira parte (Capítulo 2) descreve o contexto geral ou arquitetura institucional 
no âmbito da qual evoluem atualmente os diálogos setoriais UE-Brasil. A segunda parte 
procura sugerir uma definição de diálogos setoriais, envolvendo a distinção, com a 
ajuda de alguns critérios, de três tipos de “diálogos específicos”, nomeadamente, em 
curso, potenciais e novas áreas de interesse mútuo (Capítulo 3). A terceira parte 
proporciona uma caracterização geral de cada um dos diálogos identificados de acordo 
com os seus aspectos específicos e, sempre que possível, referenciado a visão européia 
e brasileira em relação a cada um desses diálogos (Capítulos 4, 5 e 6). A quarta parte 
do relatório analisa resumidamente a situação dos diálogos setoriais, destacando os 
principais aspectos positivos e negativos de cada um deles, bem como os principais 
problemas identificados (Capítulo 7). Finalmente, a quinta e última parte sugere ao 
Projeto recomendações específicas e linhas de orientação estratégica eventualmente 
úteis para o desenvolvimento dos diálogos (Capítulo 8). 
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2. CONFIGURAÇÃO DAS RELAÇÕES UE-BRASIL 
 
Consagrando estreitos laços históricos, culturais e socioeconômicos, a UE e o Brasil 
estabeleceram relações diplomáticas em Maio de 1960. O desejo mútuo em intensificar 
e diversificar estas relações aumentou substancialmente ao longo da última década e 
conduziu ao lançamento de uma parceria estratégica formalmente estabelecida na 
primeira Cúpula UE-Brasil, realizada em Julho de 2007 em Lisboa. Esta parceria 
estratégica constitui um novo marco na configuração das relações entre a UE e o Brasil 
e estabelece o compromisso político entre as partes de se empenharem ativamente na 
identificação e desenvolvimento de políticas e estratégias comuns no âmbito de desafios 
globais como: a paz e a segurança; a democracia e os direitos humanos; as alterações 
climáticas e a segurança energética; o desenvolvimento sustentável; e a luta contra a 
pobreza e exclusão social. 
 
A UE mantém com o Brasil relações de cooperação de vasto alcance, tanto no plano 
bilateral, como nos planos sub-regional (Mercado Comum do Sul) e regional (América 
Latina e Caribe). Ao nível internacional, a UE mantém igualmente intensas relações com 
o Brasil através das instâncias multilaterais como a Organização das Nações Unidas 
(ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC), o G20 e o Grupo do Rio. 
 
 

2.1 Enquadramento jurídico 
 
As relações entre a UE e o Brasil fundamentam-se atualmente nos seguintes acordos: 
 
Acordo-quadro de Cooperação entre a Comunidade Econômica Européia e o Brasil. 
Este acordo bilateral foi assinado em Brasília a 26 de Junho de 1992 e entrou em vigor 
em Novembro de 1995. Na altura visava sobretudo expandir e diversificar o comércio 
entre as partes e reforçar a cooperação nas áreas do comércio, dos assuntos econômicos 
e financeiros e da ciência e tecnologia. No entanto, o acordo estabelece diversos 
domínios de cooperação tais como energia, transportes, tecnologias de informação e 
comunicação, meio ambiente, desenvolvimento social, integração regional, entre 
outros. 
 
A 15 de Dezembro de 1995 foi assinado em Madrid o Acordo-quadro Inter-regional de 
Cooperação entre a Comunidade Européia e o Mercado Comum do Sul (Mercosur) que 
entrou em vigor em Julho de 1999. No âmbito deste acordo multilateral, as partes 
iniciaram negociações em 1999 com o objetivo de estabelecer um Acordo de Associação 
Inter-regional assente em três pilares: reforço do diálogo político; intensificação da 
cooperação; e criação de uma zona de comércio livre. As negociações foram suspensas 
em 2004 devido a diferenças fundamentais no capítulo de comércio. Não obstante, as 
relações políticas e de cooperação entre as partes têm vindo a evoluir positiva e 
consistentemente. 
 
A 19 de Janeiro de 2004 a Comunidade Européia e o Brasil assinaram em Brasília o 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica que entrou em vigor em Agosto de 
2007. Este acordo tem como principal objetivo desenvolver e facilitar atividades de 
pesquisa tecnológica e científica em áreas de interesse mútuo. 
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2.2 Mecanismos e instrumentos institucionais 
 
O Acordo-quadro de Cooperação entre a Comunidade Européia e o Brasil de 1992 delega 
na Comissão Mista, composta por representantes da UE e do Governo brasileiro, a 
responsabilidade de assegurar o bom funcionamento do acordo e a coordenação das 
atividades para alcançar os objetivos do mesmo. A Comissão Mista, estabelecida pelo 
acordo de cooperação assinado entre as partes em 1982, constitui um mecanismo 
privilegiado para o desenvolvimento das relações bilaterais UE-Brasil. 
 
Foi no âmbito das reuniões da Comissão Mista que se iniciaram os diálogos setoriais 
bilaterais. Em 14 de Abril de 2005, na 9ª reunião da Comissão Mista foi estabelecido um 
conjunto de diálogos setoriais nas áreas do ambiente, sociedade da informação, 
transporte marítimo e ciência e tecnologia. 
 
A 10ª reunião da Comissão Mista UE-Brasil, realizada em 21 de Março de 2007, 
possibilitou o aprofundamento dos trabalhos relativos à formalização de novos diálogos 
setoriais nas áreas da agricultura com ênfase nas questões sanitárias e fitossanitárias, 
energia, educação, cultura, integração regional e questões sociais. 
 
A 7 de Julho de 2009, na 11ª reunião da Comissão Mista, foram formalizados diálogos 
piloto nos domínios da política industrial e da regulamentação nas áreas de: têxteis e 
vestuário; produtos florestais; aço; metais não ferrosos; e minerais. Prosseguiram 
também as discussões com vista ao estabelecimento de um diálogo em governança 
pública e modernização do Estado. Nesta última reunião ficou igualmente estabelecido 
que a Comissão Mista passaria a reunir numa base anual (até aí, fazia-o bianualmente). 
 
Com o lançamento da parceria estratégica em 2007, o diálogo político de alto nível 
entre a UE e o Brasil foi substancialmente reforçado através da realização de cúpulas 
numa base anual e da adoção de um Plano de Ação Conjunto. A Cúpula Anual reúne os 
Chefes de Estado da UE, representados pela Troika, e do Governo brasileiro. A Troika 
representa a UE no domínio das relações externas inseridas no âmbito da Política 
Externa e de Segurança Comum (PESC) e reúne: 
 

• O Chefe de Estado ou de Governo1 e/ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros do 
Estado-membro que detém a presidência do Conselho da UE; 

• O Secretário-Geral do Conselho da UE/Alto Representante para a PESC; 
• O Presidente da Comissão Européia e/ou o Comissário europeu encarregado das 

Relações Externas e da Política de Vizinhança. 
 
No âmbito do diálogo político de alto nível, as partes podem decidir a realização de 
reuniões ministeriais ou de altos funcionários para discutir matérias de interesse mútuo 
ou de relevância estratégica para a agenda internacional. 
 

                                                
1 O Presidente ou o Primeiro-ministro. 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 13 

 
No quadro da parceria estratégica a UE e o Brasil partilham uma agenda bastante 
abrangente, quer no que toca ao aprofundamento das relações bilaterais em assuntos de 
interesse comum, quer no que toca ao fortalecimento da dimensão regional que se 
traduz fundamentalmente nos seguintes objetivos: 
 

• Promover a cooperação entre a UE e a América Latina e Caribe (ALC) apoiando 
as iniciativas e os compromissos gerados no âmbito deste processo. As cúpulas 
UE-ALC realizadas bianualmente constituem um mecanismo privilegiado para 
reforçar esta parceria assente em três pilares fundamentais: diálogo político; 
relações econômicas e comércio; e cooperação; 

• Promover o processo de integração macro-regional do Mercosur com vista à 
conclusão de um Acordo de Associação UE-Mercosur. Como líder regional e 
principal parceiro comercial da UE na América Latina, o Brasil pode 
desempenhar um papel decisivo no avanço destas negociações. 

 
A parceria estratégica UE-Brasil procura igualmente estimular a convergência e o 
alinhamento de posições no âmbito da agenda internacional face aos atuais desafios 
globais, nomeadamente: 
 

• O multilateralismo e a reforma das Nações Unidas e do sistema de Bretton 
Woods; 

• A globalização e a crise financeira internacional; 
• As questões ambientais e energéticas (alterações climáticas, biodiversidade, 

gestão florestal e dos recursos hídricos, energias renováveis e segurança 
energética); 

• A pobreza e as desigualdades sociais; 
• O desenvolvimento sustentável e a economia global (incluindo a transição para 

uma economia com reduzidas emissões de carbono). 
 
O Plano de Ação Conjunto (PAC), formalmente adotado a 22 de Dezembro de 2008 
aquando da segunda Cúpula presidencial no Rio de Janeiro, reflete as prioridades 
políticas, define os eixos de cooperação e estabelece as principais ações a desenvolver 
no âmbito da parceria estratégica UE-Brasil. Deste modo, o PAC constitui o principal 
instrumento de implementação desta parceria e o seu progresso é relatado nas cúpulas. 
O atual PAC tem uma duração de três anos e deverá ser revisto antes da Cúpula UE-
Brasil de 2011. 
 
Na sua cooperação bilateral com o Brasil, a Comissão Européia (CE) elabora ainda o 
Country Strategy Paper (CSP) e o Programa Indicativo Nacional que são documentos 
de orientação estratégica, os quais estabelecem uma programação plurianual indicativa 
com as ações a implementar no respectivo período. O atual CSP 2007-2013, adotado 
pela CE em Maio de 2007, reflete a nova abordagem à cooperação com o Brasil 
priorizando ações com o objetivo de aprofundar e fortalecer as relações e intercâmbios 
bilaterais. Esta nova concepção está igualmente refletida no Memorando de 
Entendimento referente ao programa bilateral de cooperação 2007-2013 firmado entre 
as partes em Julho de 2007. 
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No âmbito deste programa bilateral a CE disponibiliza o montante indicativo de 61 
milhões de euros a distribuir por duas grandes prioridades: 
 

• Aprofundamento das relações bilaterais com 42,7 milhões de euros (70%); 
• Promoção da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável com 18,3 

milhões de euros (30%). 
 
Estes recursos podem ser complementados através dos projetos e programas regionais 
financiados no âmbito da cooperação com o Mercosur e a América Latina2 e ainda 
através das linhas de financiamento destinadas aos programas temáticos (Investir nas 
pessoas; Ambiente e recursos naturais; Segurança alimentar; Migração e asilo; e Atores 
não estatais e autoridades locais). 
 
O programa bilateral de cooperação 2007-2013 com o Brasil tem como base legal o 
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (DCI)3. Este Regulamento da CE 
institui um instrumento de financiamento destinado a apoiar diretamente a política de 
cooperação para o desenvolvimento da UE. 
 
 

                                                
2 Os programas de cooperação regional com a América Latina são: ALßAN, ALFA, AL-INVEST, 
@LIS, URB-AL, EUROsociAL e Euro-Solar. 
 
3 Regulamento (CE) nº 1905/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 
2006. 
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3. OS DIÁLOGOS SETORIAIS UE-BRASIL 

3.1 Coordenação geral dos diálogos setoriais 
 
A Direção-Geral (DG) de Relações Externas (RELEX) da CE tem como principal objetivo 
contribuir para a formulação da política de relações externas da UE que lhe permita 
afirmar a sua identidade no plano internacional. Para o efeito, a RELEX trabalha em 
estreita colaboração com outras DGs, nomeadamente Comércio (TRADE), Desenvolvimento 
(DEV), EuropeAid – Serviço de Cooperação (AIDCO) e Ajuda Humanitária (ECHO). 
 
A DG RELEX é responsável pelas relações da CE com as organizações internacionais, tais 
como a ONU, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e o Conselho 
da Europa; pela coordenação das atividades da Comissão no âmbito da PESC; e pela gestão 
de mais de 120 delegações da CE em países terceiros. A RELEX assegura igualmente a 
gestão das relações bilaterais com praticamente todos os países do mundo à excepção dos 
países da África, Caribe e Pacífico (ACP) que estão no domínio das competências da DG 
DEV. 
 
Os diálogos setoriais constituem um instrumento privilegiado de cooperação e política 
externa utilizado pela CE, particularmente no âmbito das parcerias estratégicas com 
países terceiros, que reforça os princípios da reciprocidade, complementaridade e 
interesse mútuo, numa conjuntura de receptividade política. 
 
Os diálogos setoriais bilaterais UE-Brasil abrangem uma panóplia de atores e parceiros 
institucionais que estão direta ou indiretamente envolvidos neste processo de intercâmbio. 
Contudo, a coordenação geral destes diálogos é da responsabilidade da RELEX, do lado 
europeu, e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) do lado brasileiro. 
 
O MRE4 coordena os diálogos setoriais envolvendo três atores fundamentais: a Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e o Departamento Europa III (ambos em Brasília), e a Missão 
do Brasil junto às Comunidades Européias, situada em Bruxelas. O MRE relaciona-se 
estreitamente com os demais ministérios e autarquias federais conforme as necessidades 
de cada um dos diálogos setoriais. Em muitos casos, os ministérios ou autarquias agem 
como contrapartida técnica do MRE. 
 
 

3.2 O papel da Comissão Mista 
 
Como já foi referido, a Comissão Mista constitui um mecanismo privilegiado para o 
desenvolvimento das relações bilaterais UE-Brasil e desempenha um papel fundamental na 
supervisão dos progressos alcançados no âmbito do PAC e dos diálogos setoriais. 
 
A Comissão Mista representa uma estrutura onde se estabelecem ou fortalecem os contatos 
entre as partes e se aprofundam as discussões em temas de interesse mútuo. Ela permite 
igualmente formalizar ou dar continuidade a muitas das reuniões bilaterais entre a UE e o 
Brasil que ocorrem às margens dos fóruns internacionais e ao nível das instituições 
multilaterais como a ONU e a OMC. 
 
 
 

                                                
4 Não foi possível recolher informações mais concretas relativamente ao papel do MRE, e respectivo 
grau de articulação com a ABC, no âmbito da coordenação dos diálogos setoriais. 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 17 

Do lado brasileiro, os trabalhos da Comissão Mista são coordenados pelo MRE em estreita 
colaboração com a Missão do Brasil junto às Comunidades Européias e a ABC. Colaboram 
igualmente na preparação dos trabalhos os ministérios setoriais envolvidos nas relações 
bilaterais com a UE. 
 
Do lado da UE, os trabalhos da Comissão Mista são coordenados pela DG RELEX, em 
particular a DELBRA, e pela DG TRADE embora todas as DGs que estejam envolvidas no 
acordo de cooperação também participem. 
 
A DG RELEX lida essencialmente com as questões de cooperação e seguimento dos diálogos 
setoriais, enquanto que a DG TRADE é responsável pela coordenação da agenda no âmbito 
das relações econômicas e comerciais bilaterais. 
 
As relações econômicas e comerciais entre a UE e o Brasil tratam sobretudo dos fluxos de 
comércio e investimento bilaterais, das negociações ao nível do Mercosur e da Rodada de 
Doha no âmbito da OMC. 
 
De acordo com estatísticas de 2007, a UE é o maior parceiro comercial do Brasil e o maior 
investidor estrangeiro no país. Por outro lado, o Brasil é o maior exportador de produtos 
agrícolas para a UE. O diálogo bilateral nestas matérias, nomeadamente em questões de 
concorrência, acesso aos mercados e direitos de propriedade intelectual, possibilita a 
criação de um ambiente favorável aos negócios e o aumento das trocas comerciais. 
 
 

3.3 Diálogos setoriais: uma proposta de definição 
 
Com base nas entrevistas e consultas realizadas aos diversos parceiros institucionais, 
entende-se diálogos setoriais como sendo uma troca de informações, experiências e 
melhores práticas de natureza essencialmente técnica em temas de interesse comum e que 
ocorrem regularmente em diferentes níveis hierárquicos. 
 
Do lado europeu, os diálogos são conduzidos normalmente pelas diferentes DGs da CE5 e do 
lado brasileiro pelos correspondentes ministérios setoriais e agências do Governo federal. 
Não obstante, podem ser envolvidos, de ambos os lados, vários parceiros associados como 
por exemplo, organizações da sociedade civil, governos estaduais e locais, agências 
públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento, associações empresariais e sindicais, etc. 
 
Regra geral, os diálogos setoriais são formalizados em algum termo de referência ou 
memorando de entendimento, mas podem igualmente decorrer num quadro ou formato 
informal, desde que os intercâmbios sejam mantidos regularmente. As atividades típicas 
incluem reuniões de trabalho, conferências, seminários ou projetos comuns. 

                                                
5 Os Estados-membros da UE estão muitas vezes envolvidos nos diálogos setoriais, mas não 
participam diretamente. 
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Os diálogos setoriais bilaterais devem ser distinguidos dos intercâmbios que ocorrem no 
âmbito do II e III pilares da UE6, que são conduzidos pela Troika ao nível do diálogo 
político. Estão nesta situação os diálogos e consultas regulares que ocorrem, por exemplo, 
nas áreas da segurança, direitos humanos e migrações. No entanto, isto não significa que 
diálogos de caráter mais técnico, ou outro tipo de iniciativas conjuntas nestas temáticas, 
não possam ser desenvolvidos. 
 
O presente estudo propõe que um diálogo setorial reúna, na medida do possível, cinco 
características fundamentais: 
 

• Um marco legal: acordos, termos de referência ou memorandos de entendimento 
para homologação e respaldo político; 

• Um marco de interesse comum: os parceiros institucionais envolvidos devem ter 
objetivos gerais e/ou específicos claros e bem identificados; 

• Um modus operandi: a elaboração de um plano de ação ou agenda deve prever 
uma seqüência de atividades articuladas entre si e justificadas pelos objetivos a 
serem alcançados; 

• Uma forma de coordenação: pontos de contato bem identificados e uma 
organização interna própria para coordenação geral dos aspectos políticos, técnicos 
e operacionais do diálogo; 

• Resultados passíveis de observar. 
 
Tendo em consideração que os diálogos setoriais constituem um processo dinâmico em 
constante mutação, evoluindo idealmente para uma situação de autonomia, esta definição 
não deve ser encarada de modo demasiado rígido ou exclusivo. 
 
No contexto deste estudo foram identificados 18 diálogos setoriais7: (1) ciência e 
tecnologia, (2) assuntos nucleares, (3) sociedade da informação, (4) energia, (5) transporte 
marítimo, (6) transporte aéreo, (7) ambiente, (8) política regional, (9) assuntos econômicos 
e financeiros, (10) serviços financeiros, (11) política de concorrência, (12) assuntos 
sanitários e fitossanitários, (13) política e regulação industrial, (14) sociedade civil, (15) 
navegação por satélite, (16) políticas sociais, (17) educação e (18) cultura. 
 

                                                
6 Desde a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, a arquitetura institucional da UE assenta em 
três pilares: 
 

• I Pilar: refere-se à Comunidade Européia e às políticas comunitárias comuns ou integradas, 
onde parte das soberanias nacionais foi transferida para as instituições da UE. 

• II Pilar: refere-se à PESC e envolve a cooperação intergovernamental em matéria de 
assuntos externos e de segurança e defesa. 

• III Pilar: refere-se à cooperação intergovernamental policial e judiciária em matéria penal. 
 
Refira-se que esta configuração institucional da UE irá alterar-se com a entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa prevista para 1 de Dezembro de 2009. 
 
7 Note-se que este é também o conjunto de diálogos setoriais reconhecido diplomaticamente pela 
DG RELEX e pela Missão Brasileira junto das Comunidades Européias. 
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Perante a situação concreta de cada um destes diálogos, os consultores resolveram 
classificar como “diálogos setoriais em curso” aqueles que possuam pelo menos um dos 
três critérios seguintes: 
 

• Aproximação da definição proposta acima; 
• Realização de iniciativas concretas conjuntas pelos parceiros institucionais; 
• Ocorrência regular de intercâmbios, sobretudo, após a formalização da parceria 

estratégica. 
 
Nesta situação encontram-se os primeiros 14 diálogos acima mencionados. 
 
Os diálogos em navegação por satélite, políticas sociais, educação e cultura foram 
considerados como “potenciais diálogos setoriais”. No contexto destes diálogos, embora 
exista algum tipo de discussão ou intercâmbio sobre cada um dos temas, principalmente ao 
nível da Comissão Mista, não se verifica até ao momento nenhum dos critérios considerados 
acima. 
 
Durante a realização deste estudo, os consultores identificaram ainda cinco novas áreas de 
interesse mútuo que poderão transformar-se no futuro em possíveis diálogos setoriais: (1) 
transporte terrestre, (2) governança pública, (3) saúde global, (4) direitos humanos e (5) 
cooperação triangular. 
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4. CARACTERIZACÃO GERAL DOS DIÁLOGOS SETORIAIS EM CURSO 
 
Este capítulo procura descrever a situação de cada um dos diálogos setoriais em curso 
tendo como base as seguintes características: principais parceiros institucionais envolvidos; 
existência ou não de algum tipo de acordo formal; mecanismos de apoio aos diálogos; 
objetivos e temas prioritários; atividades realizadas; e principais resultados, quando estes 
existem. 
 
Procura-se igualmente transmitir, quando tal é possível, as perspectivas européia e 
brasileira relativamente a cada diálogo e ainda as expectativas dos parceiros em relação a 
um eventual apoio do Projeto. As sugestões aqui mencionadas foram propostas pelos 
diversos parceiros institucionais que foram contatados no âmbito das entrevistas e, 
algumas delas, foram posteriormente retomadas pelos consultores na parte das 
recomendações (Capítulo 8). 
 
Cabe assinalar que as entrevistas do lado brasileiro foram realizadas junto das Assessorias 
Internacionais dos parceiros institucionais que constituem, excepto no caso do Ministério 
da Integração Nacional (MI), o ponto focal dos diálogos. As Assessorias Internacionais 
possuem uma visão ampla e global da respectiva instituição, no entanto, viram-se 
impossibilitadas em dar informações mas detalhadas sobre os diálogos setoriais devido à 
ausência, durante as entrevistas, de representantes das Secretarias diretamente envolvidas 
em cada um dos diálogos. Por vezes, a presença de um membro da UCP durante as 
entrevistas, alterou significativamente o volume e a qualidade das informações recolhidas. 
 
No momento das entrevistas, as instituições brasileiras que não sabiam da existência do 
Projeto, confirmaram ter lido pelo menos o Manual de Execução do Projeto e os 
documentos referentes às convocatórias. 
 

4.1 Diálogo em ciência e tecnologia 
 

� Descrição geral 
 
Em 1987 foi criada a subcomissão especializada para a cooperação científica e tecnológica, 
o que demonstra que a intenção em estabelecer e promover relações entre a UE e o Brasil 
nesta área vem de longa data. No entanto, somente com a entrada em vigor do Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Européia e o Brasil em Agosto 
de 2007, se multiplicaram os intercâmbios em ciência, tecnologia e inovação, quer 
quantitativa, quer qualitativamente. 
 
Este acordo de cooperação, em que as partes concordam em incentivar, desenvolver e 
facilitar atividades de investigação tecnológica e científica em áreas de interesse comum, 
constitui atualmente o instrumento jurídico-legal que fundamenta o diálogo em 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. No entanto, devido à 
natureza multidisciplinar deste diálogo, que abrange diversas áreas de pesquisa e diálogos 
setoriais conexos, estão envolvidos vários outros parceiros relevantes como: DG Energia e 
Transportes (TREN); DG Sociedade da Informação e Meios de Comunicação (INFSO); DG 
Empresas e Indústria (ENTR); Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa); Ministério da Saúde (MS); entre outros. 
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O diálogo bilateral em ciência e tecnologia desenvolve-se no âmbito do 7º Programa 
Quadro para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (FP7) que é o principal 
instrumento da UE para financiar pesquisa multidisciplinar no espaço comunitário. O FP7 
2007-2013 dispõe de um orçamento global de 53.2 mil milhões de euros. A sua maior 
componente destina-se ao Programa Cooperação8 que promove a pesquisa colaborativa por 
toda a Europa e países terceiros, orientada por diversas áreas temáticas fundamentais. 
 
Este diálogo assenta igualmente no Comitê Diretivo de Cooperação Científica e Técnica 
(CDC), mecanismo estruturado que reúne anualmente de forma alternada, no Brasil ou na 
Europa, e é responsável pela implementação e supervisão do acordo. 
 
Até ao momento existiram duas reuniões do CDC. A primeira realizou-se em Brasília a 21-22 
de Setembro de 2007 e coincidiu com a visita ao Brasil do Diretor-Geral de Pesquisa da CE. 
A segunda reunião realizou-se em Bruxelas a 23 de Outubro de 2008 onde se aprofundaram 
as discussões sobre áreas prioritárias para a cooperação bilateral em ciência e tecnologia e 
modalidades de execução dos projetos conjuntos. 
 
As seguintes áreas foram identificadas como de interesse prioritário para a colaboração em 
pesquisa e desenvolvimento: energia, ambiente (incluindo alteração climática), transportes 
(incluindo aeronáutica), tecnologias de informação e comunicação (TICs), saúde e 
medicina, agricultura e biotecnologia, nanotecnologia, ciências socioeconômicas, espaço e 
observação da Terra9, energia de fusão nuclear, infra-estrutura de redes e mobilidade de 
pesquisadores. 
 
O resultado operacional desta II reunião do CDC foi consolidado num roadmap, que 
constitui uma agenda de trabalho para monitorar o progresso no âmbito do acordo 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. 
Este roadmap será revisto na próxima reunião do CDC agendada para 26-27 de Novembro 
de 2009 em Brasília. 
 
Apesar de contar com poucos anos de vigência, o Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica tem produzido resultados concretos com repercussões significativamente 
positivas para o relacionamento UE-Brasil. 
 
Um resultado relevante foi o lançamento no primeiro semestre de 2009 do primeiro edital 
conjunto para projetos de pesquisa na área dos biocombustíveis de segunda geração. O 
edital disponibiliza um orçamento de 8 milhões de euros, financiado em partes iguais pela 
UE e o Brasil. Um total de 44 projetos foram submetidos e o processo de avaliação deverá 
estar concluído antes do final de Novembro. Esta modalidade de “chamadas coordenadas” 
deverá servir de modelo para o co-financiamento de projetos conjuntos em outras áreas de 
interesse mútuo já identificadas, nomeadamente nanotecnologias e TICs. 

                                                
8 O orçamento global do FP7 distribui-se pelos seguintes Programas: Cooperação, Ideias, 
Capacidades, Pessoas e Euratom (pesquisa em energia nuclear). 
 
9 Em particular, mediante a participação conjunta na iniciativa GEO (Grupo de Observação da 
Terra). 
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De referir ainda o aumento da participação brasileira no âmbito do FP7, em número de 
instituições envolvidas, em variedade de áreas de atuação, e ainda em diversidade de 
distribuição geográfica. Relativamente às propostas de projetos submetidas em cada 
edital, não só o número tem vindo a aumentar expressivamente, como também a taxa de 
aprovação dessas mesmas propostas. 
 
Neste contexto, cabe destacar o papel do Bureau Brasileiro para Ampliação da Cooperação 
Internacional com a UE (Projeto BB.Bice), cujos principais objetivos são divulgar 
informações relacionadas com as oportunidades de cooperação oferecidas no âmbito dos 
programas-quadro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da UE e prestar apoio à 
participação das instituições brasileiras interessadas em fazer parte destas iniciativas. 
 
Outro resultado bastante importante foi o lançamento do diálogo em assuntos nucleares 
mencionado no ponto 4.2 deste relatório. 
 

� Visão européia 
 
A DG RTD considera o Brasil um país com amplas competências em pesquisa científica e 
tecnológica, embora ainda não tenha muito claras todas as potencialidades que este país 
pode representar em termos de cooperação nesta área. Por outro lado, entende que a 
participação brasileira no FP7 tem ainda bastante potencial para melhorar, nomeadamente 
no que se refere ao índice de aprovação dos projetos apresentados nos editais. Isto 
significa que é necessário um maior esforço de divulgação e de formação de massa crítica 
que possa explorar ativamente todas as possibilidades de colaboração entre as partes. É 
fundamental, por exemplo, aumentar o número de pontos de contato entre as 
comunidades científicas e intensificar os intercâmbios entre universidades, institutos e 
redes de pesquisa. 
 
Um dos aspectos menos positivos identificados no âmbito deste diálogo pela DG RTD foi a 
forma como se definem prioridades temáticas e projetos de cooperação entre a UE e o 
Brasil. Atualmente, estas prioridades são discutidas nas reuniões do CDC com base na 
opinião de cada parceiro, sem fundamentação técnica especializada adequada. A RTD 
considera necessário, através da realização de estudos comparados, encontrar 
fundamentos concretos e critérios objetivos para identificar as prioridades de pesquisa em 
ciência e tecnologia que possam resultar efetivamente em benefícios para ambas as partes. 
 
Como parceiro estratégico da UE, a RTD entende que o Brasil pode desempenhar um papel 
substancial no reforço e alargamento do diálogo em ciência e tecnologia com outros 
países da América Latina, por exemplo, organizando localmente conferências para 
identificar áreas de cooperação, mapear parceiros institucionais relevantes e respectivas 
competências e desenvolver redes e fóruns regionais de pesquisa. 
 
Em relação ao Projeto, a RTD considera não necessitar de apoio, uma vez que as suas 
ações se encontram bem estruturadas no âmbito do FP7. No entanto, devido à abrangência 
multi-setorial do diálogo em ciência e tecnologia, é fundamental conhecer o que acontece 
nas outras áreas de cooperação, sobretudo no âmbito dos diálogos setoriais conexos como 
a energia, transportes, sociedade da informação, etc. Neste sentido, o Projeto poderia dar 
um contributo relevante, na medida em que um dos seus objetivos específicos é 
disponibilizar informação atualizada e de forma regular sobre o progresso e situação dos 
vários diálogos setoriais em curso, de modo a explorar eficazmente sinergias, 
complementaridades e eixos de convergência. 
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� Visão brasileira 
 
O MCT expressou vontade em alargar o diálogo atual aos quatro pilares estratégicos do 
plano de ação em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional, 
nomeadamente: 
 

• Aprofundar as temáticas de pesquisa nas áreas da saúde, energia elétrica, 
hidrogênio e energias renováveis, agro-negócio, biodiversidade, meteorologia, 
mudanças climáticas, entre outras; 

• Expandir e consolidar o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação; 
• Promover a inovação tecnológica nas empresas; 
• Fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação para o desenvolvimento social. 

 
O primeiro pilar representa um desdobramento da colaboração em pesquisa que as partes 
vêm desenvolvendo através do FP7. Os outros pilares correspondem ao interesse em 
orientar o diálogo para temas relativos à definição e gestão de políticas públicas de 
pesquisa. Desta forma, a dimensão técnica do diálogo seria complementada com uma 
componente de definição de políticas aberta à participação da sociedade civil e do setor 
privado. O MCT pediu especificamente o apoio do Projeto na definição da estratégia de 
implementação desta componente. 
 
Neste contexto, o MCT gostaria de aproveitar a 4a Conferência Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, prevista para Maio de 2010 para convidar os parceiros europeus e 
lançar oficialmente esta iniciativa através de oficinas temáticas dedicadas a debater 
possibilidades de cooperação em cada um dos pilares do plano de ação em ciência, 
tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional. 
 
Apesar de desejar o apoio do Projeto para desdobrar o diálogo na área de elaboração de 
políticas públicas de pesquisa, o MCT considera o Manual de Execução do Projeto e o 
atual sistema de convocatórias muito burocráticos e pouco compatíveis com a agenda 
interna e respectivos prazos de tramitação. 
 
O MCT gostaria também de maior autonomia face ao MRE na condução e implementação 
dessas novas atividades no âmbito do diálogo em ciência e tecnologia. 
 
Além disso, o MCT possui uma larga experiência em cooperação internacional e manifestou 
interesse em desenvolver com a UE projetos piloto no contexto da cooperação triangular. 
Neste sentido, solicitou igualmente o apoio do Projeto para facilitar uma maior 
aproximação às DGs DEV e AIDCO. 
 
 

4.2 Diálogo em assuntos nucleares10 
 

� Descrição geral 
 
O resultado mais visível em termos políticos do diálogo em ciência e tecnologia é a 
conclusão das negociações, iniciadas em Outubro de 2008, do acordo bilateral na área da 
pesquisa em energia de fusão entre a Comunidade Européia de Energia Atômica (Euratom) 
e o Brasil. A assinatura deste acordo11 irá facilitar amplas possibilidades de cooperação 

                                                
10 As informações no contexto deste diálogo foram disponibilizadas aos consultores pela DG RTD que 
esteve envolvida nas negociações do acordo. Não foi possível contatar outros parceiros institucionais 
relevantes no contexto deste diálogo, sobretudo do lado brasileiro. 
11 A assinatura deste acordo irá possivelmente ocorrer antes do final do mês de Novembro de 2009. 
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entre as partes no domínio da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico da 
energia de fusão nuclear, incluindo a participação do Brasil nos projetos JET (Joint 
European Torus) e Reator Experimental Termonuclear Internacional (ITER). 
 
No âmbito deste diálogo em assuntos nucleares, para além da RTD, do MRE e do MCT, estão 
envolvidas as agências e organismos da Euratom (Empresa Comum Européia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão e Agência de Aprovisionamento) e, do lado brasileiro, 
a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a Rede Nacional de Fusão (RNF). 
 
Até ao momento este diálogo foi desenvolvido no contexto das reuniões do CDC e será 
essencialmente apoiado através do FP7, no âmbito do Programa Euratom. Devido à sua 
natureza político-estratégica e pelo fato de ser baseado num acordo de cooperação 
específico entre a UE e o Brasil, este diálogo é considerado autônomo do diálogo em 
ciência e tecnologia. 
 
No futuro, o diálogo em assuntos nucleares irá dispor de um Comitê Coordenador próprio 
que reunirá anualmente para supervisar as atividades conjuntas realizadas no âmbito do 
acordo. 
 

4.3 Diálogo em sociedade da informação 
 

� Descrição geral 
 
Poucos fatores contribuíram tanto para a globalização como o espetacular desenvolvimento 
das TICs. Variados temas relacionados com a sociedade da informação e do conhecimento 
constituem desafios globais comuns para muitos países do mundo. A UE mantém uma 
cooperação com a América Latina em sociedade da informação desde 1999 na seqüência da 
primeira Cúpula UE-ALC no Rio de Janeiro. Esta relação regional tem vindo a reforçar-se 
substancialmente nos últimos anos, sobretudo após o lançamento em 2001 do Programa 
@LIS – Aliança para a Sociedade da Informação que procura aumentar a conectividade entre 
redes e comunidades de pesquisa das duas regiões e diminuir as assimetrias digitais na 
América Latina. 
 
A sociedade da informação constitui uma das prioridades do relacionamento bilateral 
mencionadas no PAC da parceria estratégica UE-Brasil, bem como da pauta de reuniões do 
CDC. 
 
A primeira reunião no âmbito do diálogo UE-Brasil em sociedade da informação deu-se em 
16-17 de Outubro de 2008 em Bruxelas. O segundo encontro realizou-se em Brasília a 10-11 
de Setembro de 2009. Através deste diálogo a UE e o Brasil procuram promover ativamente 
a cooperação na pesquisa e desenvolvimento das TICs e explorar conjuntamente políticas e 
questões de regulação do setor no contexto da convergência tecnológica. 
 
Refiram-se ainda dois eventos que representaram desdobramentos relevantes do diálogo 
em sociedade de informação: 
 

• A 18 de Junho de 2009 foi realizada em Bruxelas uma reunião especial para o Brasil 
do Grupo Consultivo de Tecnologias da Sociedade da Informação (ISTAG) que foi 
criado para assessorar a CE, especificamente a DG INFSO, na definição de 
estratégias de implementação sobre o tema das TICs no âmbito do FP7; 

• A 8-9 de Setembro de 2009 realizou-se em São Paulo uma oficina sobre os tópicos de 
maior interesse para a cooperação em ciência e tecnologia entre a UE e o Brasil na 
área das TICs. 
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Para a construção da agenda bilateral de cooperação neste domínio foram identificadas as 
seguintes áreas de interesse prioritárias: Internet do futuro, microeletrônica, infra-
estrutura de redes virtuais, interoperabilidade de conteúdos digitais e sistemas 
computacionais embarcados. Em pauta estão também as discussões para o lançamento de 
chamadas coordenadas (editais conjuntos) na área das TICs, nomeadamente sobre o tema 
Internet do futuro. 
 
A UE e o Brasil manifestam-se igualmente empenhados em explorar todo o potencial de 
cooperação oferecido no âmbito do Programa @LIS, particularmente no que se refere à 
continuidade das iniciativas da Rede Clara (Cooperação Latino-Americana de Redes 
Avançadas) que permite a conectividade entre as redes de pesquisa e educação entre a 
Europa e a América Latina. 
 
Tal como o diálogo em ciência e tecnologia, o diálogo bilateral em sociedade da 
informação, sobretudo a componente de pesquisa, desenvolve-se no âmbito do FP7, cujo 
Programa Cooperação destina a maior parte do seu orçamento à área temática das TICs. 
 
A DG INFSO é responsável pela condução do diálogo do lado europeu. Do lado brasileiro é o 
MRE que coordena o diálogo em articulação com o MCT, o Ministério das Comunicações 
(MC), a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), o MP, o MDIC, entre outras 
entidades de menor relevância. 
 
Até ao momento o diálogo bilateral em sociedade da informação foi conduzido numa base 
informal. Presentemente estão em fase de elaboração os respectivos termos de referência 
e espera-se que sejam assinados brevemente. Tal como na maioria dos diálogos, pretende-
se utilizar o mecanismo de reuniões anuais realizadas alternativamente no Brasil e na 
Europa. 
 

� Visão européia 
 
A DG INFSO está bastante satisfeita com a dinâmica atual do diálogo e não pretende 
desencadear outras atividades além dos encontros anuais alternados. Eventuais iniciativas 
adicionais poderão ser desenvolvidas no quadro do FP7 que oferece amplas possibilidades 
de cooperação nesta área. Apesar de tudo, a DG INFSO está aberta à possibilidade de 
organizar, com o apoio do Projeto, oficinas com a presença de peritos e especialistas para 
desenvolver e aprofundar o diálogo em matéria de regulação. 
 

� Visão brasileira12 
 
Tal como para muitas agências reguladoras brasileiras uma parceria com a UE, ou com 
alguns dos seus Estados-membros, representa uma oportunidade de acesso, rápido e a 
custo reduzido, a experiências européias bem sucedidas e a melhores práticas. 
 
Assim, a ANATEL manifestou forte interesse em estabelecer um diálogo diferenciado na 
área das telecomunicações, pois o presente diálogo bilateral em sociedade da informação 
é demasiado generalista. Neste sentido, a ANATEL propõe realizar a curto prazo, com o 
apoio do Projeto, uma mesa redonda para debater esta possibilidade com os parceiros 
europeus e, em caso de acordo, elaborar posteriormente um plano de ação para o setor das 
telecomunicações, contendo áreas de atuação prioritárias e atividades específicas. 
 
A ANATEL procura uma cooperação baseada na transferência de conhecimentos da UE, ou 
seja, no seu próprio fortalecimento institucional. Isto corresponderia a um diálogo com 

                                                
12 Apesar das várias tentativas em consultar outros parceiros institucionais brasileiros relevantes, foi 
possível entrevistar somente a ANATEL no contexto deste diálogo. 
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um perfil essencialmente técnico, muito próximo da arquitetura e metodologia do diálogo 
em política regional mencionado no ponto 4.8 deste relatório. 
 
Os contatos da ANATEL com instituições internacionais multilaterais, como o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) ou o Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BIRD), poderiam garantir uma certa continuidade desse diálogo, no caso 
dele ser desdobrado em projetos de fortalecimento institucional. A ANATEL confirmou a 
possibilidade de captar recursos adicionais junto do BID ou do BIRD através da cooperação 
técnica financiada por fundos fiduciários. 
 
A ANATEL desconhecia a existência do Projeto e o respectivo Manual de Execução até ao 
momento da entrevista. No entanto, teceu alguns comentários críticos relativamente ao 
sistema de convocatórias do Projeto, afirmando que este não era adequado às suas 
necessidades específicas de modernização e reforço institucional. 
 
A ANATEL referiu igualmente um constrangimento de ordem cultural que interfere, por 
vezes negativamente, nas relações bilaterais entre a UE e o Brasil. Na sua opinião, os 
europeus têm tendência em abordar logo de início os temas conflitantes13 ou querem 
resolver imediatamente os problemas existentes, enquanto que os brasileiros procuram 
criar um ambiente de confiança mútua, concentrando-se inicialmente em temas mais 
consensuais. 
 
Por último, cabe acrescentar que a Lei de criação da ANATEL, bem como de todas as 
agências reguladoras brasileiras, outorga a competência ao organismo para estabelecer 
parcerias com entidades do exterior dentro do seu próprio contexto setorial. 
 

4.4 Diálogo em energia 
 

� Descrição geral 
 
Em Maio de 2006, com a visita do Presidente da CE ao Brasil, foi assumido o compromisso 
político em aprofundar a cooperação bilateral no domínio da energia, cuja importância 
estratégica tem vindo a aumentar significativamente na agenda internacional. 
 
A 5 de Julho de 2007, a UE e o Brasil assinaram em Bruxelas os termos de referência 
relativos ao diálogo regular sobre política energética. 
 
O principal objetivo deste diálogo consiste em facilitar o intercâmbio e a cooperação entre 
a UE e o Brasil em todos os aspectos relacionados com a segurança e a sustentabilidade 
energéticas. O acordo visa igualmente desenvolver a cooperação bilateral em áreas de 
interesse comum, designadamente biocombustíveis e outras fontes de energias renováveis, 
questões de regulação dos mercados de energia, tecnologias energéticas com emissões de 
carbono reduzidas e melhoria da eficiência energética. O acordo irá também permitir que 
ambas as partes cooperem no reforço de uma ação internacional conjunta no domínio da 
energia. 
 
No contexto do acordo, ficou decidido que as reuniões de estratégia política são celebradas 
entre as partes, alternadamente em Bruxelas e Brasília, em princípio uma vez por ano. 
Adicionalmente, reuniões de trabalho com especialistas poderão ser organizadas, a fim de 
facilitar discussões e consultas técnicas com maior profundidade sobre os diferentes 
assuntos em pauta. 

                                                
13 A escolha pelo Governo brasileiro do padrão japonês para a Televisão de Alta Definição e a forma 
como foram cobradas explicações pela CE criou mau estar entre os brasileiros. 
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No contexto do diálogo em política energética existiram, até ao momento, duas reuniões: a 
primeira, ao nível ministerial, realizou-se em São Paulo em Novembro de 2008 e a segunda 
realizou-se em Bruxelas em Setembro de 2009. Os parceiros institucionais são a DG TREN 
em associação com a DG RELEX, do lado da UE, e o MRE em associação com o Ministério de 
Minas e Energia (MME), do lado brasileiro. 
 
O diálogo em energia tem sido bastante profícuo para a negociação e concertação de 
posições em fóruns internacionais e regionais no campo da energia e do ambiente, como 
por exemplo, a Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, a Parceria Internacional 
para a Economia do Hidrogênio, o Fórum de Liderança em Seqüestro de Carbono, a Parceria 
Internacional para a Cooperação em Eficiência Energética e ainda diversas iniciativas UE-
ALC em biocombustíveis e energias renováveis. 
 
O diálogo tem também uma forte componente de cooperação científica e tecnológica no 
âmbito do FP7. O Brasil foi o primeiro país da América Latina em número de propostas 
apresentadas e em número de parceiros envolvidos nos dois editais em energia do FP7. O 
programa de trabalho em energia tem como grandes objetivos o financiamento de 
pesquisas que ajudem a tornar mais sustentável o atual modelo energético europeu, 
diversificando a matriz energética, reduzindo a dependência externa em combustíveis 
fósseis, e ajudando a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Em 2009, o 
programa de pesquisa em energia incluía tópicos especificamente do interesse do Brasil, 
nomeadamente nas áreas de captura, transporte e armazenamento de CO2. 
 
O resultado mais relevante no âmbito do diálogo em política energética foi, como já foi 
referido, o lançamento no início deste ano do primeiro edital conjunto para projetos de 
pesquisa na área dos biocombustíveis de segunda geração. 
 
Outro resultado importante no âmbito da cooperação triangular foi o compromisso em 
trabalhar conjuntamente para o desenvolvimento sustentável da bioenergia em África, com 
ênfase em biocombustíveis e bioeletricidade. Neste sentido, pretende-se intensificar a 
cooperação com a Comissão da União Africana, como um primeiro passo para uma ação 
conjunta mais ampla na área da energia em países terceiros. A iniciativa tem por objetivo 
a elaboração de estudos para analisar o potencial de produção de bioenergia sustentável 
em países africanos, bem como o seu impacto sobre a redução da pobreza. Um Grupo de 
Coordenação examinará as modalidades de cooperação possíveis desta iniciativa e seu 
programa de trabalho. 
 

� Visão européia 
 
A DG TREN (Unidade de Energia) qualificou o diálogo bilateral com o Brasil na área da 
energia como muito positivo e considera não existir necessidade de desdobrá-lo em 
outro tipo de iniciativas, além daquelas que já estão em curso no contexto das reuniões 
bilaterais anuais e do FP7. Esta DG desconhecia a existência do Projeto e, em sua opinião, 
não tem necessidade do seu apoio. 
 

� Visão brasileira 
 
O MME demonstrou alguma frustração relativamente aos termos em como decorre o atual 
diálogo em energia, demasiado focado na agenda internacional e praticamente restrito ao 
nível político e diplomático. O MME gostaria de aprofundar e alargar a agenda com a UE 
em questões mais técnicas, na área da elaboração e gestão de políticas públicas por 
exemplo, com o apoio pontual do Projeto. Além disso, manifestou particular interesse em 
participar no desenvolvimento de projetos de cooperação triangular com países terceiros. 
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O MME ressaltou que o sistema de convocatórias do Projeto não é adequado ao 
atendimento das suas necessidades e que o respectivo Manual de Execução é demasiado 
burocrático. Este Ministério preferiria por um sistema mais personalizado oferecendo 
maior flexibilidade e agilidade na identificação e posterior execução das atividades. 
 
O MME reclamou igualmente da forma como os europeus conduzem o diálogo atual em 
energia, de uma forma demasiado direta e querendo resolver os problemas em primeiro 
lugar, o que choca muitas vezes a comitiva brasileira. 
 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) também manifestou interesse em 
participar ativamente no âmbito deste diálogo, particularmente no que diz respeito à 
regulação do setor energético e dos mercados de energia elétrica. A ANEEL é igualmente 
um parceiro importante a ter em conta na cooperação triangular, especialmente com 
Cabo Verde e Angola, países onde já desenvolve iniciativas de cooperação técnica. 
 
Tal como a ANATEL, a ANEEL gostaria de ter acesso às boas experiências européias para 
melhorar o seu desempenho institucional. Apesar de ter criticado igualmente o sistema 
de convocatórias do Projeto, esta Agência pretende encaminhar vários pedidos de apoio à 
UCP, no âmbito da segunda convocatória de 2009, com o objetivo de financiar algumas 
atividades de reforço institucional. 
 
A ANEEL está consciente das limitações financeiras do Projeto e sabe que deverá procurar 
fontes alternativas de financiamento, caso as iniciativas no âmbito do diálogo necessitarem 
de um alto nível de recursos. 
 

4.5 Diálogo em transporte marítimo 
 

� Descrição geral 
 
Em Dezembro de 2006 foram acordados os termos de referência de um diálogo regular em 
transporte marítimo coordenado pela DG TREN do lado europeu, e pelo Ministério dos 
Transportes (MT) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), do lado 
brasileiro. Esta última tem sido particularmente ativa na intensificação dos contatos 
ocorridos durante o último ano. 
 
A primeira reunião no contexto deste diálogo decorreu em Brasília às margens da 10ª 
reunião da Comissão Mista a 21 de Março de 2007. A reunião foi precedida de uma visita 
aos portos de Santos e Rio de Janeiro e de um encontro em São Paulo com empresas 
européias de navegação e transporte marítimo sediada no Brasil. A segunda reunião teve 
lugar em Bruxelas a 6 de Julho de 2009, também às margens da 11ª reunião da Comissão 
Mista. 
 
O diálogo em transporte marítimo tem como principal objetivo a troca regular de 
informações e melhores práticas sobre os desenvolvimentos nos mercados marítimos do 
Brasil e da UE de modo a facilitar as operações das empresas de navegação, remover 
entraves ao comércio e impulsionar o transporte marítimo entre as partes. 
 
O diálogo visa também discutir posições no âmbito das organizações e internacionais e 
respectivas convenções, como a Organização Marítima Internacional (IMO) e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 
 
O diálogo em transporte marítimo procura agora explorar novas áreas de cooperação como 
proteção e segurança marítimas, políticas portuárias, incluindo desenvolvimento e gestão 
de portos, transporte fluvial, incluindo conexões com outros sistemas de transporte e 
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financiamento de grandes infra-estruturas tendo em consideração os impactos ambientais e 
sociais. 
 

� Visão européia 
 
A DG TREN (Unidade de Transporte Marítimo) avaliou a evolução recente deste diálogo 
como bastante positiva, sobretudo depois da intensificação dos contatos com a ANTAQ. 
Assim, gostaria de encontrar formas de ampliar o diálogo além das reuniões bilaterais 
anuais que têm ocorrido às margens da Comissão Mista. Neste sentido, o apoio do Projeto 
poderá ser útil, embora esta possibilidade necessite de maior reflexão com o parceiro 
brasileiro. 
 
A DG TREN manifestou durante a entrevista particular interesse em realizar uma oficina em 
colaboração com a ANTAQ sobre políticas portuárias e transporte fluvial, incluindo 
conexões internas. 
 

� Visão brasileira 
 
O MT deixou transparecer o seu desinteresse no diálogo em transporte marítimo que, em 
sua opinião, tem revelado poucos resultados práticos (apenas duas reuniões desde 2006). 
Além disso, revelou completo desconhecimento em relação aos desdobramentos recentes 
com a ANTAQ. O MT reprovou também a atitude européia na condução deste diálogo, 
entendida como algo agressiva e arrogante. 
 
Além disso, o MT criticou a forma de atendimento do Projeto aos diálogos setoriais, que 
vem somente agregar mais procedimentos e regras redundantes a dois universos por si só já 
amplamente burocráticos, como são as administrações brasileira e européia. 
 

4.6 Diálogo em transporte aéreo 
 

� Descrição geral 
 
Em relação ao diálogo no domínio das políticas de transporte aéreo, ainda não há um 
acordo formalizado, mas têm existido progressos promissores nas negociações bilaterais 
para a celebração de um acordo horizontal em serviços aéreos. Este acordo irá possibilitar 
um tratamento igual para todos os países da UE em vez das situações diferenciadas que 
decorrem dos acordos bilaterais existentes atualmente entre o Brasil e vários dos Estados-
membros nesta matéria. 
 
Espera-se que o acordo horizontal em serviços aéreos seja assinado em Maio de 2010 às 
margens da Cúpula UE-América Latina em Aviação Civil a ter lugar no Rio de Janeiro. 
 
No âmbito deste diálogo, foram também iniciadas as negociações entre a UE e o Brasil no 
domínio da segurança aérea civil. O futuro acordo bilateral em segurança aérea tem como 
principal objetivo facilitar o comércio em produtos e serviço aeronáuticos, assegurando 
que os padrões de segurança relevantes são respeitados. Outra área cujo potencial de 
cooperação poderá ser explorado é a participação do Brasil no projeto SESAR que tem por 
objetivo desenvolver a nova geração de sistemas europeus de gestão de tráfego aéreo. 
 
Neste diálogo estão particularmente envolvidas a DG TREN e a Agência Européia para a 
Segurança da Aviação (EASA), do lado europeu, e a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), do lado brasileiro. Ambos os parceiros institucionais têm participado nas reuniões 
da Comissão Mista. 
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No âmbito do FP7, têm existido também algumas iniciativas de cooperação em pesquisa no 
setor do transporte aéreo, onde se destaca a participação da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer). 
 

� Visão européia 
 
A DG TREN (Unidade de Transporte Aéreo) não vê, por agora, necessidade de ampliar este 
diálogo além dos intercâmbios que já decorrem no contexto das negociações bilaterais para 
a formalização dos acordos em serviços aéreos e segurança aérea. Desta forma, considera 
não necessitar do apoio do Projeto. 
 

� Visão brasileira 
 
A ANAC está igualmente bastante satisfeita com o andamento do diálogo atual em 
transporte aéreo e na sua opinião não necessita do apoio do Projeto, entendido como 
pouco flexível e burocrático. 
 

4.7 Diálogo em ambiente 
 

� Descrição geral 
 
A promoção da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável é uma das prioridades 
no quadro do programa bilateral de cooperação 2007-2013 firmado entre a UE e o Brasil em 
Julho de 2007 e no âmbito do PAC da parceria estratégica. 
 
Com um dos meios ambientes mais ricos e diversificados do mundo, o Brasil desempenha 
um papel fundamental à escala mundial nas questões ambientais, participando ativamente 
ao nível das instituições e fóruns multilaterais e assumindo, nestas matérias, diversos 
acordos e convenções internacionais. 
 
A UE e o Brasil colaboram firmemente na promoção de uma parceria ambiental para o 
desenvolvimento sustentável e estão comprometidos em conjugar esforços por uma maior 
ação internacional a fim de responder a desafios de impacto global como as alterações 
climáticas, a biodiversidade, a desertificação e as florestas. 
 
Na última Cúpula UE-Brasil realizada em Estocolmo, as questões ambientais e energéticas 
constituíram pontos essenciais da agenda e as partes acordaram realizar um encontro de 
alto nível antes da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas a ter lugar 
em Copenhaga em Dezembro de 2009. 
 
Além da agenda internacional e do diálogo político de alto nível, a UE e o Brasil mantêm 
desde 2006 um diálogo setorial em ambiente, com ênfase nas alterações climáticas, para 
troca de experiências e desenvolvimento de projetos conjuntos. O diálogo é conduzido pela 
DG Ambiente (ENV), do lado europeu, e pelo MRE em coordenação com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), do lado brasileiro. 
 
O diálogo bilateral em ambiente compreende um mecanismo de encontros anuais ao nível 
sênior e um grupo de trabalho em alterações climáticas que poderá reunir com maior 
freqüência, sempre que tal se justifique. A primeira reunião de nível sênior decorreu em 
Bruxelas em Setembro de 2006 onde foram acordados os termos de referência que definem 
os objetivos e os principais temas de discussão no âmbito deste diálogo. A segunda reunião 
teve lugar em Brasília em Abril de 2009. 
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Os principais tópicos do diálogo em questões ambientais são: redução das emissões de 
carbono causadas pela desflorestação; gestão florestal sustentável; modelos de produção e 
consumo sustentáveis; gestão de recursos hídricos; proteção do ambiente e conservação de 
ecossistemas; prevenção da perda de biodiversidade; poluição e gestão de resíduos e 
desperdícios; tecnologias energéticas de baixo carbono; cooperação em pesquisa 
ambiental; e governança internacional na área do ambiente. 
 
A UE apóia ainda financeiramente diversos projetos de cooperação para o desenvolvimento 
na área do ambiente, principalmente no contexto da proteção e conservação dos recursos 
florestais. 
 
No âmbito do FP7 existem igualmente alguns projetos de pesquisa na área do ambiente que 
envolvem parceiros brasileiros. No entanto, é consensual a necessidade de melhorar a 
comunicação entre as partes, identificando pontos de contato e estabelecendo áreas de 
atuação prioritárias para aumentar a participação brasileira nos programas-quadro de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico da UE na área do ambiente. 
 

� Visão européia 
 
Considerando que este diálogo envolve uma forte componente política e diplomática a DG 
ENV manifestou abertura para uma maior cooperação de nível mais técnico com o MMA. 
Em função da experiência de participação na primeira convocatória do Projeto para apoiar 
iniciativas no âmbito dos diálogos setoriais, a DG ENV recomenda especificamente à UCP 
aumentar o plafond de financiamento máximo por ação e estabelecer prazos razoáveis 
que permitam efetivamente desenvolver projetos e iniciativas conjuntas entre os parceiros 
institucionais. 
 

� Visão brasileira 
 
O MMA possui uma larga experiência em cooperação internacional e administra vários 
projetos de cooperação técnica e financeira, inclusive com a CE. Embora tenha grande 
interesse em ampliar as relações bilaterais com a UE, o MMA deixou transparecer a sua 
frustração face ao atual diálogo em ambiente. 
 
Em primeiro lugar, o MMA considera que o diálogo tem uma componente política 
desproporcionada e gostaria de aprofundar temas mais técnicos focados no seu próprio 
fortalecimento institucional. Deste modo, desejaria implementar uma série de atividades 
nesse contexto, eventualmente com o apoio do Projeto. 
 
Em segundo lugar, considera o modo de atendimento do Projeto pouco satisfatório. Este 
Ministério descreve-se como uma pesada máquina administrativa que precisa muito tempo 
para se organizar internamente, o que é pouco compatível com os prazos curtos das 
convocatórias. O MMA confessou ter mandado, até hoje, candidaturas com o único 
propósito de cumprir o seu compromisso com o diálogo. Essas atividades são definidas pelo 
próprio Ministério como pontuais, isoladas e longe das suas prioridades. O MMA desejaria 
um atendimento do Projeto mais personalizado e adequado às suas expectativas e 
necessidades de fortalecimento internas. 
 
O Ministério considerou que o duplo papel do MP no Projeto (como beneficiário e gestor) 
pode criar uma certa ambiguidade na percepção do mesmo pelos parceiros institucionais. 
Além disso, reclamou sobre a falta de transparência na seleção das candidaturas como 
resultado da ausência de critérios de seleção claros e objetivos. 
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O MMA gostaria de ser informado sobre as boas práticas desenvolvidas nos demais diálogos 
setoriais e manifestou também o seu interesse em participar em projetos de cooperação 
triangular. 
 

4.8 Diálogo em política regional 
 

� Descrição geral 
 
Compartilhando territórios extensos e amplas disparidades socioeconômicas regionais, a UE 
e o Brasil enfrentam desafios comuns nos seus processos de integração e desenvolvimento 
territorial. Neste contexto, a 29 de Novembro de 2007, a UE e o Brasil assinaram em 
Brasília um memorando de entendimento formalizando um diálogo estruturado em política 
regional. A assinatura deste memorando constituiu a expressão política das intenções entre 
as partes em promover o entendimento mútuo e estabelecer canais de comunicação para 
fortalecer o intercâmbio de informações nos domínios do desenvolvimento regional e da 
integração territorial. 
 
A cooperação bilateral nesta matéria concentra-se sobretudo nas seguintes áreas 
temáticas: políticas de coesão territorial e de redução das disparidades sociais e regionais; 
políticas que favoreçam o crescimento, a competitividade e o emprego; políticas e 
estratégias de desenvolvimento regional; metodologias de planejamento regional e 
avaliação; e questões de governança e parceria em múltiplos níveis. 
 
Este diálogo é coordenado pela DG Política Regional (REGIO), do lado europeu, e pelo MI, 
do lado brasileiro. Os parceiros institucionais estabeleceram um programa de trabalho 
2009-2011 bastante ambicioso, centrado em dois eixos fundamentais: intercâmbio de 
experiências, conhecimentos e boas práticas, incluindo capacitação institucional; e apoio 
técnico à política regional. 
 
Várias iniciativas envolvendo a participação conjunta das partes foram realizadas no 
âmbito do diálogo em política regional, nomeadamente: 
 

• Colóquio internacional sobre boas práticas territoriais no Brasil e na UE, Brasília, 
Novembro de 2007; 

• Colóquio internacional sobre gestão de políticas regionais no Mercosur e na UE, 
Brasília, Dezembro de 2008; 

• I Mostra Nacional de Desenvolvimento Regional, Salvador, Março de 2009. 
 
Esta última iniciativa é largamente inspirada nos Open Days, principal evento europeu 
organizado anualmente em Bruxelas pela DG REGIO dedicado aos municípios e regiões. 
Refira-se que o Brasil participa ativamente nos Open Days desde 2007, inclusive ao nível 
ministerial. Na última edição dos Open Days em Outubro de 2009, o Comissário europeu 
para a Política Regional proferiu um discurso para a delegação brasileira sobre a 
cooperação UE-Brasil no âmbito da política regional. 
 
Foram também organizadas pela DG REGIO três visitas técnicas à Europa (Bélgica; 
Luxemburgo e França; e Portugal) para servidores públicos brasileiros. 
 
Foi igualmente lançado um programa de intercâmbio regional entre cinco regiões do Brasil 
e cinco regiões da Europa com características socioeconômicas, culturais e climáticas 
semelhantes. No contexto desta iniciativa realizou-se em Setembro de 2009 a primeira 
visita da delegação brasileira a Itália, Alemanha, Espanha, França e Portugal. 
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Ainda durante 2009 foram realizados dois programas de capacitação em Brasília (Maio e 
Setembro) para quadros do MI e de outros ministérios da administração pública brasileira. 
Está previsto um terceiro programa de capacitação a realizar em Novembro no município 
de Foz do Iguaçu envolvendo atores regionais. 
 
O diálogo tem sido financiado por ambas as partes, embora a maioria dos fundos venha do 
orçamento da DG REGIO. O ano de 2009 foi particularmente intenso em iniciativas, porque 
esta DG teve acesso a uma linha de financiamento do Parlamento Europeu (PE)14 que 
permitiu custear grande parte do programa de atividades. Alternativas de financiamento 
terão de ser ponderadas uma vez que esta linha de financiamento do PE não estará 
disponível por muito mais tempo. 
 

� Visão européia 
 
A DG REGIO avaliou o diálogo bilateral com o Brasil como bastante produtivo e dinâmico, 
especialmente nos dois últimos anos. Como futuras ações a desenvolver, esta DG propõe 
aumentar a cooperação ao nível regional, envolvendo outros países da América Latina em 
projetos de cooperação transfronteiriça e de desenvolvimento urbano, e explorando as 
oportunidades oferecidas pelos programas URB-AL – Desenvolvimento Local e Territorial e 
EUROsociAL – Programa Regional para a Coesão Social. 
 
A DG REGIO considera igualmente importante preparar um estudo sobre a atual situação do 
diálogo em política regional e expectativas para o futuro para o novo Governo brasileiro 
que entrará em funções. A ideia é chamar a atenção para a importância estratégica do 
diálogo e assegurar a sua continuidade no futuro. 
 
Esta DG vê com alguma preocupação o esgotamento eminente da linha de financiamento do 
PE, e pensa que o Projeto poderá desempenhar um papel importante para apoiar 
financeiramente algumas iniciativas do programa de atividades no âmbito deste diálogo. 
 

� Visão brasileira 
 
O MI define o diálogo em política regional como tendo um perfil essencialmente técnico, 
focado essencialmente nas questões de fortalecimento institucional e transferência de 
conhecimentos da UE para o Brasil. 
 
Este Ministério considera também que a estrutura deste diálogo e as suas boas práticas 
poderiam ser bastante úteis para os demais diálogos com perfil semelhante. Deste modo, 
mostrou-se disponível para partilhar a sua experiência com outros parceiros 
institucionais, através de oficinas ou outros eventos organizados pelo Projeto. 
 
Na opinião do MI, um diálogo setorial estruturado deve conter os seguintes elementos: 
 

• Envolvimento do Ministro e do Comissário, como pré-requisito, ou seja, o mais alto 
nível deve acompanhar o diálogo de perto; 

• Mecanismos de coordenação interna e externa, quer ao nível político, quer ao nível 
operacional; 

• Elaboração de uma arquitetura e metodologia específicas, incluindo pontos focais 
bem identificados, um acordo formal, se aplicável, objetivos específicos e temas 
prioritários, um plano de ação e um sistema de supervisão e acompanhamento. 

 

                                                
14 Esta linha de financiamento do PE destina-se a apoiar iniciativas conjuntas com os Estados-
membros e países terceiros no domínio das políticas de desenvolvimento regional. 
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Apesar de ser um beneficiário importante, o MI também criticou a forma de atendimento 
e o sistema de convocatórias do Projeto que impõe um ciclo próprio pouco adequado ao 
desenvolvimento do diálogo. Este Ministério entende o Manual de Execução como mais um 
obstáculo burocrático por ser pouco flexível e não tomar em conta as necessidades e 
características específicas de cada diálogo setorial. 
 
O MI está consciente que o futuro deste diálogo está bastante incerto e que o 
financiamento do seu plano trianual de atividades não é sustentável através do Projeto. 
Adicionalmente, encara a mudança do Governo federal, em 2011, como um risco potencial. 
Por isso, a prioridade em 2010 será consolidar o diálogo em política regional e encontrar 
fontes alternativas de financiamento, sobretudo do lado brasileiro. 
 

4.9 Diálogo em assuntos econômicos e financeiros 
 

� Descrição geral 
 
Face aos acontecimentos relacionados com a crise financeira global, a UE decidiu 
introduzir na agenda com os seus parceiros estratégicos os assuntos econômicos e 
financeiros, utilizando as cúpulas como instrumento privilegiado para a coordenação 
internacional de políticas macroeconômicas e de reformas estruturais e financeiras. 
 
O diálogo em assuntos econômicos e financeiros foi estabelecido no quadro do PAC da 
parceria estratégica e tem como objetivo reforçar a cooperação bilateral e o entendimento 
mútuo entre a UE e o Brasil na área das políticas econômicas e financeiras. 
 
A primeira reunião de alto nível realizou-se em Brasília a 16 de Julho de 2009 e os debates 
concentraram-se na crise financeira e econômica de nível global e na agenda de reformas 
do G20. Ambas as partes apresentaram o impacto da crise nas respectivas economias e as 
políticas implementadas para fazer face aos seus efeitos adversos. Em relação à agenda de 
reformas do G20 a UE e o Brasil convergiram na maior parte dos assuntos, nomeadamente 
na regulamentação dos mercados financeiros internacionais e na reforma das instituições 
das Nações Unidas e de Bretton Woods. 
 
O diálogo envolve a DG Assuntos Econômicos e Financeiros (ECFIN), do lado europeu, e o 
Ministério da Fazenda (MF) e o Banco Central (BC), do lado brasileiro. 
 
Embora não existam termos de referência formalizados é intenção dos parceiros 
institucionais reunirem alternadamente na Europa e no Brasil uma vez por ano, focando 
particularmente a agenda nas questões econômicas e financeiras de âmbito internacional. 
 

� Visão européia 
 
A DG ECFIN manifestou grande interesse em manter o diálogo em assuntos econômicos e 
financeiros com o Brasil numa base regular embora pretenda que o mesmo permaneça na 
esfera política envolvendo essencialmente funcionários de alto nível. Não existe qualquer 
intenção por parte desta DG em abordar aspectos demasiado técnicos e, na sua opinião, 
não tem necessidade de apoio do Projeto. 
 

� Visão brasileira 
 
Tal como a DG ECFIN, o MF pretende manter o diálogo a um nível mais político, embora 
possa ponderar no futuro um eventual apoio do Projeto para o desenvolvimento de ações 
pontuais. 
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4.10 Diálogo em serviços financeiros 
 

� Descrição geral 
 
Embora relacionado com o diálogo anterior, na perspectiva da CE o diálogo em serviços 
financeiros é considerado independente pois é coordenado pela DG Mercado Interno e 
Serviços (MARKT). Do lado brasileiro, os parceiros institucionais são o MF, o BC e a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
 
Este diálogo foi iniciado recentemente por iniciativa da DG MARKT que coordena a política 
da CE no contexto do mercado único europeu, procurando eliminar obstáculos ao comércio 
e à livre circulação, particularmente ao nível dos mercados e serviços financeiros. 
 
Qualquer política de harmonização do mercado interno europeu tem associada uma 
dimensão externa: regulação dos serviços financeiros, sistemas de contabilidade e 
auditoria, sistemas de compras governamentais, legislação empresarial, propriedade 
intelectual, proteção de dados, etc. 
 
Estas questões necessitam de uma abordagem adequada e convergente na negociação dos 
acordos ao nível internacional. Neste sentido, a DG MARKT tomou a iniciativa de 
estabelecer um diálogo bilateral em serviços financeiros com o Brasil, focado 
essencialmente nos aspectos regulatórios. Outros temas considerados pela DG MARKT como 
prioritários são: sistemas de compras governamentais e direitos de propriedade intelectual. 
 
A primeira reunião no âmbito deste diálogo teve lugar no Rio de Janeiro em 19-20 de 
Outubro de 2009. Tal como na maioria dos diálogos setoriais, a intenção é manter a 
regularidade das reuniões numa base anual e de modo alternado. 
 

� Visão européia 
 
A DG MARKT considera ser necessária uma maior reflexão com os parceiros institucionais 
brasileiros para explorar todas as possibilidades de cooperação bilateral no contexto deste 
diálogo, com ou sem o apoio do Projeto. Várias iniciativas poderiam ser consideradas além 
das reuniões anuais, como por exemplo o intercâmbio de funcionários e oficinas em 
temas de interesse comum. Temas considerados como prioritários pela DG MARKT são os 
sistemas de compras governamentais e os direitos de propriedade intelectual. 
 
Sobre este último tema, a DG TRADE manifestou particular interesse em estabelecer um 
diálogo mais estruturado com o Brasil, além dos encontros mantidos às margens das 
instituições multilaterais. O diálogo em direitos de propriedade intelectual teria como 
objetivo resolver problemas comuns que afetam sobretudo o comércio e a inovação entre 
as partes como o registro de patentes e de marcas, a pirataria e a contrafação. Neste 
âmbito poderiam ser reforçadas as relações institucionais entre a Organização Européia de 
Patentes (EPO) e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o envolvimento do 
setor privado nas discussões. 
 

� Visão brasileira 
 
Tanto o MF como a CVM não planejam, presentemente, ampliar o diálogo em serviços 
financeiros além da realização de uma ou duas reuniões anuais. No entanto, consideram 
que o assunto necessita de maior ponderação com o parceiro europeu. A CVM acrescentou 
que a próxima iniciativa deveria ser uma deslocação a Bruxelas para aprofundar os temas 
prioritários no âmbito deste diálogo. 
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4.11 Diálogo em política de concorrência 
 

� Descrição geral 
 
A UE mantém contatos regulares com o Brasil no âmbito das instituições multilaterais, 
como a OMC ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e 
encontros bilaterais ad hoc em assuntos de concorrência. 
 
A dinâmica das relações de cooperação entre a DG Concorrência (COMP) e as autoridades 
de concorrência brasileiras, particularmente o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), tem evoluído recentemente de uma forma bastante positiva. Ambas as 
partes têm demonstrado 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. 
 
Neste sentido, a DG COMP recebeu, nas suas instalações em Bruxelas, um funcionário do 
CADE para realizar um estágio de três meses e neste momento já existe acordo para 
replicar esta iniciativa. 
 
Foi também organizada pelo CADE, com o apoio do Projeto, a conferência "Brasil-UE: 
Defesa da concorrência e defesa comercial" realizada em Brasília a 21-22 de Maio de 2009. 
 
Outro caso bem sucedido de colaboração entre as partes foi a investigação conjunta de um 
cartel no sector da indústria de refrigeração conduzida em Fevereiro de 2009. Pretende-se 
continuar com a cooperação a este nível, dentro dos limites das respectivas regras de 
confidencialidade. 
 
Em 8 de Outubro de 2009, na seqüência da visita ao Brasil da Comissária européia para a 
Concorrência, foi assinado um memorando de entendimento que proporciona um quadro 
para a cooperação administrativa, o diálogo e os intercâmbios entre a UE e o Brasil em 
matéria de política de concorrência. 
 
Do lado brasileiro, os signatários do memorando são o CADE, a Secretaria de Direito 
Econômico (SDE) do Ministério da Justiça (MJ) e a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico (SEAE) do MF. Estas três autoridades integram o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. 
 
A primeira atividade conjunta prevista no âmbito do diálogo em política de concorrência, 
depois da assinatura do memorando, é a participação na conferência internacional sobre 
meios de pagamento a organizar brevemente no Brasil pelo MF. 
 

� Visão européia 
 
Embora não tivesse conhecimento da parceria estratégica UE-Brasil, a DG COMP classificou 
como muito positiva a relação de cooperação que mantém atualmente com o CADE e 
pretende apoiar o seu desenvolvimento institucional. Esta DG considera que a recente 
assinatura do memorando de entendimento irá trazer novo ímpeto às relações entre as 
partes, permitindo desenvolver mais iniciativas conjuntas, tais como, o intercâmbio de 
funcionários, a troca de publicações e outros documentos relevantes e a promoção de 
seminários, cursos e outras atividades relacionadas. 
 

� Visão brasileira 
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O CADE vê este diálogo como uma oportunidade para modernizar-se e melhorar o seu 
desempenho institucional e pretende reforçar ainda mais no futuro o mecanismo de 
intercâmbio de funcionários com a CE. 
 
O CADE já beneficiou muito do apoio do Projeto que foi um ator fundamental nos 
desdobramentos bem sucedidos deste diálogo. Assim, considera que a sua experiência 
poderia ser utilizada como modelo para outros diálogos setoriais de perfil idêntico. 
 
Este Conselho lamentou a impossibilidade do Projeto em facilitar a missão de funcionários 
da CE no contexto dos diálogos, especialmente nas situações em que as DGs não têm 
orçamentos específicos para financiar este tipo de atividades. No caso deste diálogo, por 
exemplo, foi o BIRD que financiou a primeira missão no Brasil de um funcionário da DG 
COMP. 
 

4.12 Diálogo em aspectos sanitários e fitossanitários 
 

� Descrição geral 
 
Este tema tem sido, até o momento, abordado principalmente nas reuniões da Comissão 
Mista no âmbito das relações econômicas e comerciais. O diálogo em aspectos sanitários e 
fitossanitários tem como principal objetivo remover entraves ao comércio em produtos 
agro-pecuários. 
 
Neste diálogo estão envolvidos a DG TRADE e a DG Saúde e Consumidores (SANCO), do lado 
europeu15, e o MRE, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do lado brasileiro16. Na última reunião 
da Comissão Mista as partes instituíram o Mecanismo de Consulta sobre questões sanitárias 
e fitossanitárias que visa estabelecer uma cooperação mais regular nesta matéria. 
 
Foi recomendado pela DG TRADE realizar oficinas, envolvendo a comunidade empresarial e 
outros agentes econômicos relevantes, para explicar os sistemas de controlo e vigilância 
sanitária da UE e do Brasil de modo a promover o entendimento recíproco sobre os 
respectivos sistemas. 
 

4.13 Diálogo piloto em política e regulação industrial 
 

� Descrição geral 
 
O diálogo piloto em política e regulação industrial nas áreas de têxteis e vestuário, 
produtos florestais, aço, metais não ferrosos e minerais tem sido, tal como o diálogo 
anterior, desenvolvido nas reuniões da Comissão Mista no contexto das relações económicas 
e comerciais. 
 
Este diálogo é liderado pela DG ENTR do lado europeu. Do lado brasileiro17, as discussões 
têm sido conduzidas até ao momento pelo MRE. O principal objetivo deste diálogo é 
facilitar o entendimento mútuo entre as partes, de modo a promover a atividade 
empresarial e a melhorar a competitividade das indústrias nos setores abrangidos. 

                                                
15 A DG Agricultura e Desenvolvimento Rural (AGRI) acompanha também a evolução deste diálogo. 
 
16 Não foi possível contatar nenhum parceiro institucional brasileiro no contexto deste diálogo. 
17 Não foi possível contatar nenhum parceiro institucional brasileiro no contexto deste diálogo. 
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Os termos de referência do diálogo em política e regulação industrial foram assinados em 
Bruxelas em Setembro de 2009. Estão ainda previstas várias reuniões bilaterais a realizar 
brevemente para definir as prioridades da agenda dos diferentes grupos de trabalho. Estão 
também identificados, entre os representantes da indústria, vários parceiros associados, 
nomeadamente a Confederação Européia das Indústrias do Ferro e do Aço (EUROFER), a 
Associação Européia das Indústrias Mineiras (EUROMINES), o Instituto Brasileiro de 
Siderurgia (IBS) e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), mencionando apenas alguns. 
 
A DG ENTR revelou bastante interesse em saber mais informações sobre o Projeto, que 
desconhecia, para identificar formas de ampliar o diálogo e estabelecer contatos mais 
próximos com outros parceiros brasileiros, além do MRE. 
 

4.14 Diálogo em sociedade civil 
 

� Descrição geral 
 
O Comitê Econômico e Social Europeu (CESE) mantém relações freqüentes com o Conselho 
para o Desenvolvimento Econômico e Social (CDES)18, instituição homóloga brasileira criada 
em 2003 pela Presidência da República. Estas relações fundamentam-se num memorando 
de entendimento assinado entre as partes em Julho de 2003 e na criação de uma Mesa 
Redonda da Sociedade Civil UE–Brasil em finais de 2008. 
 
A Mesa Redonda constitui um mecanismo de consulta e concertação regular para potenciar 
e dinamizar a intervenção das sociedades civis da UE e do Brasil no âmbito da parceria 
estratégica e do diálogo político entre as partes. A agenda deste diálogo contempla a área 
econômica e social; a área político-diplomática e de apoio ao desenvolvimento; o ambiente 
e a energia; a pesquisa, a tecnologia e a propriedade intelectual; a educação; e o 
intercâmbio cultural e turístico. 

                                                
18 Não foi possível entrevistar o CDES no contexto deste diálogo. 
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A Mesa Redonda reúne duas vezes por ano e as suas recomendações são transmitidas às 
instituições européias e ao Governo brasileiro para serem tidas em conta nas cúpulas dos 
Chefes de Estado. 
 
A primeira Mesa Redonda da sociedade civil realizou-se em Bruxelas em 7-8 de Julho de 
2009 e as suas conclusões foram apresentadas, pelos respectivos co-presidentes, na última 
Cúpula UE-Brasil realizada em Estocolmo a 6 de Outubro de 2009. 
 
Este diálogo tem uma natureza distinta de todos os outros mencionados até agora, pois não 
é coordenado diretamente nem pela DG RELEX nem pelo MRE. Além disso, trata-se de 
um diálogo multidisciplinar destinado a apoiar essencialmente o diálogo político de alto 
nível, já que as suas recomendações conjuntas são divulgadas junto dos respectivos 
Governos. 
 
Assim, a DG RELEX entende que, embora o diálogo em sociedade civil seja uma área 
importante na cooperação bilateral entre a UE e o Brasil, eventuais ações no âmbito deste 
diálogo não podem ser patrocinadas no contexto do Projeto porque o CESE19 não é elegível 
como parceiro institucional ou beneficiário direto. Esta constatação decorre de uma 
interpretação mais restritiva do atual Manual de Execução do Projeto que limita o 
parceiro institucional europeu à CE e respectivas DGs. 
 
Este fato não tem implicações relevantes para o CESE, que possui um amplo orçamento 
para as relações externas com países terceiros. Contudo, no caso do Manual não ser 
alterado, esta situação poderá limitar as iniciativas do CDES para fomentar o diálogo, ou 
pelo menos, contribuir para criar situações de alguma ambiguidade junto de outros 
parceiros institucionais. Refira-se que o CDES formalizou a sua candidatura na primeira 
convocatória do Projeto, solicitando apoio na organização das três próximas reuniões da 
Mesa Redonda em sociedade civil. 
 

                                                
19 O CESE é uma instituição da UE, mas é completamente independente da CE. 
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5. SITUACÃO DOS POTENCIAIS DIÁLOGOS SETORIAIS 
 
Entenda-se aqui potenciais diálogos setoriais, aqueles em que já existe algum tipo de 
discussão ou intercâmbio sobre o tema, mas que, por razões diversas, não funcionam ainda 
como diálogos tendo em consideração os três critérios referidos no ponto 3.3 deste 
relatório. 
 
Este capítulo procura descrever resumidamente a situação dos potenciais diálogos 
setoriais, tendo em consideração os principais problemas que têm impedido o seu normal 
desenvolvimento. No entanto, qualquer um destes diálogos tem boas potencialidades de se 
concretizar no futuro, uma vez que todos contam com receptividade política manifestada 
ao mais alto nível, tanto na Comissão Mista como na Cúpula Anual. Esta possibilidade de 
concretização futura é ainda maior se forem conjugados esforços entre os diferentes 
parceiros institucionais envolvidos e o apoio do Projeto. 
 
 

5.1 Diálogo em navegação por satélite (Galileo) 
 

� Descrição geral 
 
Desde a 9ª reunião da Comissão Mista realizada em 2005 que o Brasil manifesta interesse 
em participar no programa europeu global de navegação por satélite ou Galileo, 
coordenado pela DG TREN e pela Agência Espacial Européia (ESA). Com este programa, a 
UE espera conseguir autonomia na área de posicionamento por satélite, atualmente 
indispensável para a gestão do tráfego aéreo e marítimo. 
 
Em Dezembro de 2005 foi criado o Centro de Informações do Galileo para a América 
Latina20 em São José dos Campos, São Paulo com o objetivo de divulgar informações sobre 
os serviços e aplicações do programa na região. 
 
Em Outubro de 2006, na seqüência da visita de uma delegação da UE a Brasília, foram 
iniciadas as primeiras discussões sobre as reais possibilidades de uma parceria com o Brasil 
no âmbito do programa Galileo e suas aplicações nos setores dos transportes e da indústria 
e na pesquisa científica. Nestas discussões, esteve particularmente envolvida a Agência 
Espacial Brasileira (AEB) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
 
Durante o ano de 2007, devido a problemas de financiamento e de entendimento sobre o 
rumo ao dar ao programa Galileo ao nível da UE, as discussões exploratórias para um 
potencial diálogo em navegação por satélite com o Brasil abrandaram significativamente. 
 
Com o novo acordo alcançado pelos Ministros dos Transportes dos 27 Estados-membros e 
uma redefinição do perfil do programa Galileo em 2008, as atividades e acordos de 
cooperação com países terceiros foram retomadas. 
 
Na última reunião da Comissão Mista a 7 de Julho de 2009, em linha com o estabelecido no 
PAC, a UE e o Brasil reiteraram o interesse em explorar a cooperação no domínio da 
navegação por satélite e na definição de uma estratégia espacial comum. Depois disto, 
nenhuma das partes se mobilizou para reiniciar as discussões no âmbito deste diálogo. 
 
 

                                                
20 Localizado no Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologias Espaciais para a América 
Latina e Caribe. 
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A DG TREN (Unidade de Programas de Navegação por Satélite) manifestou interesse em 
retomar as discussões, até aqui exploratórias, no âmbito da participação brasileira no 
programa Galileo. Embora este seja um tema recorrente nas reuniões da Comissão Mista, 
esta DG admitiu que pouco se avançou no domínio da cooperação bilateral em navegação 
por satélite e, neste momento, não sabe sequer qual o parceiro institucional brasileiro21 
que deve ser contatado para se debaterem as possibilidades de cooperação nesta matéria. 
 
De acordo com uma proposta da DG TREN, possíveis temas prioritários para o lançamento 
do diálogo poderiam ser: 
 

• Estações terrestres: uma ou mais estações terrestres (parte da infra-estrutura do 
sistema Galileo) deverão estar localizadas na América Latina. Um possível acordo de 
hospedagem, a par do que sucede com a Argentina, poderia ser negociado e 
formalizado com o Brasil; 

• Padronização na área da aviação civil: o desenvolvimento das aplicações do Galileo 
inclui o estabelecimento de padrões internacionais que promovam a adoção dos 
serviços de navegação por satélite; 

• Espectro de radiofreqüências: negociações internacionais relativas à alocação de 
radiofreqüências para navegação por satélite. 

 
A DG TREN espera que o Projeto possa apoiar na identificação dos pontos de contato do 
lado brasileiro e facilitar uma aproximação entre as partes a fim de analisar a 
possibilidade de se retomarem efetivamente as discussões num futuro próximo. 
 
 

5.2 Diálogo em políticas sociais 
 

� Descrição geral 
 
As políticas de coesão social para promover a redução da pobreza e das desigualdades, bem 
como as questões relativas ao emprego e aos mercados de trabalho são áreas prioritárias 
para a parceria estratégica entre a UE e o Brasil. 
 
Na seqüência de alguns encontros ao nível ministerial em fóruns e conferências 
internacionais, foi decidido entre as partes formalizar um acordo de cooperação no 
domínio do desenvolvimento social com foco na melhoria das condições de vida das 
populações menos favorecidas. 
 
A 16 de Abril de 2008 foi assinado em Brasília um memorando de entendimento entre a UE 
e o Brasil estabelecendo um diálogo estruturado em políticas sociais. O diálogo tem como 
objetivo consolidar a relação de cooperação entre as partes através da partilha de 
conhecimentos e melhores práticas no sector social. 
 
O memorando foi assinado pelos respectivos Comissário e Ministros da DG Emprego, 
Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades (EMPL), do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) e do Ministério da Previdência Social (MPS). 
 

                                                
21 Não foi possível contatar nenhum parceiro institucional brasileiro no contexto deste diálogo. 
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As potenciais áreas de atuação do diálogo em políticas sociais são: redução da pobreza e 
das desigualdades sociais, inclusão social, políticas de ativação dos mercados de trabalho, 
sistemas de proteção social, igualdade de oportunidades, responsabilidade social das 
empresas, apoio ao diálogo social entre entidades patronais e sindicais, entre outras. 
 
Um potencial tema de interesse comum identificado no âmbito deste estudo foi o 
desenvolvimento de metodologias para antecipar as necessidades do mercado laboral e 
identificar as competências necessárias para capacitar adequadamente as pessoas. A DG 
EMPL coordena uma importante iniciativa nesta área denominada New Skills for New Jobs e 
o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) tem particular interesse neste tema. 
 
Apesar da importância do tema, até à data, não foi realizada qualquer atividade ou 
iniciativa no âmbito deste diálogo. 
 

� Visão européia 
 
A principal dificuldade apontada pela DG EMPL para este fato parece ser a falta de um 
ponto de contato ativo da parte brasileira. A circunstância de estarem envolvidos dois 
ministérios e a aparente falta de coordenação entre ambos também não tem ajudado a 
inverter a evolução dos acontecimentos. 
 
Adicionalmente, o ponto de contato na DG EMPL foi substituído recentemente e, apesar de 
existir interesse do lado europeu, desenvolver iniciativas conjuntas a curto prazo, no 
âmbito deste diálogo, poderá revelar-se crítico. A DG EMPL espera, no entanto, que os 
pontos focais no Brasil possam ser rapidamente identificados e os contatos restabelecidos. 
 

� Visão brasileira 
 
O MPS justificou a relativa inércia atual pelo fato de ter um entendimento diferente do 
MDS no âmbito da condução deste diálogo. Para ultrapassar esta dificuldade, o MPS 
gostaria de desenvolver uma agenda própria focada nos seguintes temas: previdência 
agrícola; TICs aplicadas aos sistemas de previdência social; e alargar o diálogo ao contexto 
do Mercosul e à cooperação triangular. 
 
O MPS considera que a forma de atendimento do Projeto através de convocatórias, bem 
como o nível de assistência técnica não correspondem às suas necessidades e expectativas. 
Este Ministério acha que o apoio do Projeto deveria ser mais personalizado e respeitar os 
ciclos de tramitação interna. É muito difícil sincronizar as atividades do diálogo que 
envolve muitos parceiros com a agenda do Projeto. Assim, o MPS não planeja, de 
momento, solicitar apoio ao Projeto, salvo para atividades pontuais. 
 
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) não assinou o memorando de entendimento mas 
expressou igualmente a intenção de lançar, no âmbito deste diálogo, uma iniciativa com 
ênfase nas problemáticas do emprego. Os temas de interesse são: a formação profissional, 
a inclusão dos deficientes físicos no mercado de trabalho, a certificação de competências e 
o diálogo social com os sindicatos, organizações patronais e demais representantes da 
sociedade civil. 
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5.3 Diálogo em educação 
 

� Descrição geral 
 
As relações entre a UE e o Brasil na área da educação superior têm sido bastante intensas, 
sobretudo através dos programas regionais com a América Latina, nomeadamente: 
 

• ALFA, cujo objetivo é promover a cooperação e intercâmbio entre instituições de 
ensino superior da UE e da América Latina; 

• ALßAN, cujo objetivo é a atribuição de bolsas de estudo de pós-graduação a 
candidatos oriundos da América Latina em universidades europeias. 

 
Este último programa foi entretanto substituído pelo Erasmus Mundus – Janela de 
Cooperação Externa, concebido para promover a cooperação entre instituições de ensino 
superior europeias e de países terceiros incentivando o intercâmbio e a mobilidade de 
estudantes, pesquisadores e pessoal académico. É implementado pela Agência Executiva de 
Educação, Audiovisual e Cultura (EACEA). A participação brasileira tem sido 
particularmente activa no âmbito deste programa, ocupando sempre, em cada edital, 
posições cimeiras no ranking de representatividade. 
 
O Brasil tem igualmente mantido uma representatividade expressiva nos programas de 
cooperação e mobilidade de pesquisadores financiados pelo FP7, nomeadamente Marie 
Curie e IRSES (International Research Staff Exchange Scheme). 
 
A 18 de Maio de 2009 o Comissário europeu para a Educação, Formação, Cultura e 
Juventude e o Ministro da Educação brasileiro formalizaram o lançamento do diálogo em 
educação através da assinatura de uma declaração conjunta, em consonância com as 
intenções políticas de reforçar a cooperação bilateral nesta matéria. 
 
Os parceiros institucionais são a DG Educação e Cultura (EAC), do lado europeu, e o 
Ministério da Educação (MEC) do lado brasileiro. 
 
As possíveis áreas de atuação são: eficiência e equidade dos sistemas educativos, 
transferência de qualificações, multilinguismo, promoção de oportunidades informais de 
aprendizagem, formação profissional, internacionalização da educação através da 
mobilidade, modernização do ensino superior, entre outros temas de interesse comum. 
 
A relevância deste diálogo está refletida quer no PAC, quer no CSP onde é preconizado 
especificamente o reforço do conhecimento mútuo entre as partes através da promoção de 
intercâmbios acadêmicos e do estabelecimento de um Instituto de Estudos Europeus no 
Brasil. No entanto, até ao momento, além da cooperação regional e dos encontros 
informais mantidos à margem dos fóruns internacionais na área da educação, não foi 
executada nenhuma ação concreta no âmbito deste diálogo. Os parceiros institucionais 
alegam sobretudo dificuldades em compatibilizar agendas, mas estão ponderando realizar 
um seminário conjunto no próximo ano, possivelmente sobre sistemas de ensino superior ou 
multilinguismo. 
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� Visão europeia 

 
A DG EAC propõe que sejam ampliadas as possibilidades de cooperação ao nível regional, 
nomeadamente através da dinamização do Espaço Comum de Ensino Superior ALCUE que 
visa incentivar a cooperação bilateral e multilateral entre os sistemas de ensino superior da 
UE e da ALC. No âmbito deste processo, são promovidas ações que estimulem e facilitem: o 
intercâmbio e a circulação de estudantes, docentes, pesquisadores, pessoal técnico e de 
gestão dos sistemas de ensino superior; a cooperação entre instituições de ensino superior, 
universitárias e não universitárias; a troca de informações no intuito de facilitar a 
comparabilidade de títulos; e a promoção de debates, especialmente aqueles que possam 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior. 
 

� Visão brasileira 
 
A declaração conjunta prevê uma reunião anual para discutir temas gerais na área de 
políticas de educação, o que numa fase inicial é suficiente para o MEC. Porém, este 
Ministério gostaria de implementar também uma componente de caráter mais técnica e 
regular, com base na troca de experiências bem sucedidas em ambos lados. Para esse 
efeito, o MEC gostaria de receber o apoio pontual do Projeto para a identificação e 
implementação dessa componente. 
 
O principal objetivo do MEC para o próximo ano é estabelecer um plano de ação conjunto 
de acordo com os temas prioritários e identificar formas de cooperação triangular. 
 

5.4 Diálogo em cultura 
 

� Descrição geral 
 
Em relação ao diálogo em cultura, o cenário é bastante mais árido pois tem sido bastante 
difícil estabelecer contatos entre a DG EAC e o Ministério da Cultura (MinC)22, responsáveis 
pela condução e implementação do diálogo. Além da declaração conjunta firmada em 
Brasília a 18 de Maio de 2009, pelos respectivos Ministros, não existe nenhum 
desdobramento posterior no contexto deste diálogo. 
 
O acordo prevê o reforço da cooperação e intercâmbio nos seguintes temas: diversidade 
cultural, indústrias culturais e criativas, implementação da Convenção da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), políticas públicas nas áreas de 
audiovisual e patrimônio cultural, entre outras. 
 
A cultura constitui uma esfera de atuação relativamente nova na UE introduzida, sob o 
ponto de vista legal, em 1992 com o Tratado de Maastricht. No entanto, a cultura e a 
criatividade são consideradas atualmente como importantes vectores de desenvolvimento. 
A contribuição das indústrias culturais e das artes criativas no PIB europeu tem aumentado 
espectacularmente nos últimos anos. 

                                                
22 O MinC não teve disponibilidade para uma entrevista no contexto deste diálogo. 
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A CE promove as atividades culturais através de apoios financeiros, nomeadamente o 
Programa Cultura 2007-2013, no âmbito do qual existe uma ação específica para apoiar a 
cooperação cultural com países terceiros. Em 2008 existiu uma chamada especial para o 
Brasil através da qual foram seleccionados sete projetos para um orçamento total máximo 
de um milhão de euros. Apesar de tudo a dimensão cultural é definitivamente uma área 
inexpressiva nas relações bilaterais UE-Brasil. A título de exemplo, refira-se que o Fundo 
Cultural UE-México 2008-2010 preconiza um orçamento com cerca de 7 milhões de euros. 
 
A DG DEV tem igualmente um forte mandato para apoiar e promover a cultura para o 
desenvolvimento nos países ACP. A equipa da cultura da DG DEV tem sido particularmente 
activa no lançamento de programas e iniciativas nesta área e manifestou grande interesse 
em envolver o Brasil em projetos de cooperação triangular. De notar que o Brasil se 
encontra entre os países com maior produção cultural do mundo23. 
 
Apesar do compromisso político, a DG EAC admitiu que não tem procurado, por iniciativa 
própria, desenvolver uma relação de cooperação mais próxima com o Brasil. No entanto, os 
poucos contatos realizados deixaram transparecer uma aparente falta de interesse por 
parte do parceiro institucional brasileiro em desenvolver iniciativas mais concretas no 
contexto deste diálogo. 
 
Por falta de disponibilidade do MinC, não foi possível entrevistar este Ministério durante o 
período de pesquisa. Deste modo, não é possível identificar, no âmbito deste estudo, quais 
os motivos concretos que justificam a ausência de iniciativas no diálogo em cultura e o 
aparente desinteresse do MinC. 
 

                                                
23 Segundo informações fornecidas pela DG DEV, o Brasil é a 6ª maior economia neste setor. 
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6. NOVAS ÁREAS DE INTERESSE MÚTUO 
 
No decorrer do período de pesquisa e como resultado dos contatos realizados com os 
diversos parceiros e atores institucionais dos diálogos setoriais UE-Brasil foram 
identificadas cinco novas áreas de interesse mútuo que poderão num futuro próximo 
transformar-se em novos diálogos. Este capítulo descreve resumidamente o ponto de 
situação de cada uma destas novas áreas de interesse comum. 
 

6.1 Diálogo em transporte terrestre 
 

� Descrição geral 
 
Muito recentemente, por iniciativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
o Brasil manifestou interesse em estabelecer um diálogo em transporte terrestre e 
questões de infra-estrutura e logística com a UE, tendo contatado a DG TREN, a Agência de 
Execução da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T EA) e a Agência Ferroviária 
Européia (ERA). 
 
Embora independentes, as agências executivas, como é o caso da TEN-T EA, são 
organismos criados para desempenhar determinadas tarefas relacionadas com a gestão e 
implementação dos programas comunitários, estando subordinadas a DGs específicas da CE. 
Deste modo, estas agências não têm mandato para estabelecer parcerias internacionais 
com países terceiros, podendo estar envolvidas nos diálogos setoriais somente como 
parceiras associadas. 
 

� Visão européia 
 
Presentemente, a DG TREN (Unidade de Transporte Terrestre) debate internamente o 
assunto para responder à solicitação do Brasil e pretende propor uma reunião a realizar 
no primeiro semestre de 2010 para acordar o escopo do diálogo, áreas prioritárias de 
atuação e mecanismos comuns de implementação. 
 
Possíveis áreas de interesse mútuo a incluir na agenda poderão ser: sistemas integrados de 
transporte e interoperabilidade, transporte multimodal e intermodal, regulação, questões 
de segurança e impacto ambiental, financiamento de infra-estruturas de transporte, etc. 
 
A CE propôs em Setembro último, no contexto da parceria com a América Latina, lançar a 
Facilidade de Investimento para a América Latina (FIAL) que mobilizará recursos com o 
objetivo de financiar projetos de investimento em interconexão e infra-estruturas, 
incluindo sistemas de energia renovável e eficiência energética, transportes e redes de 
comunicação, ambiente e coesão social. A DG TREN espera que o FIAL possa ser um 
instrumento útil para reforçar este diálogo. 
 

� Visão brasileira 
 
Como já foi referido anteriormente, o MT tem pouco interesse na cooperação bilateral com 
a UE no setor dos transportes e por isso, não demonstrou intenção em apoiar o 
desdobramento deste diálogo na área do transporte terrestre. 
 
Por seu lado a ANTT, tal como outras agências de regulação do Governo federal, vê neste 
possível diálogo uma oportunidade de modernização e fortalecimento institucional que 
poderá contribuir de forma muito positiva para melhorar o seu desempenho global. 
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Embora possua uma boa experiência em cooperação internacional, sobretudo através do 
apoio financeiro do BIRD, a ANTT conhece pouco o universo da cooperação técnica 
institucional. Assim, esta Agência considera necessitar do apoio do Projeto para saber 
como poderá conduzir este tipo de cooperação, bem como conhecer melhor as boas 
práticas desenvolvidas no âmbito de outros diálogos setoriais, nomeadamente em política 
regional e em política de concorrência. 
 
A ANTT referiu também que, no caso das iniciativas a desenvolver no contexto deste 
diálogo ultrapassarem as possibilidades financeiras do Projeto, tem possibilidades de 
encontrar alternativas de financiamento, nomeadamente através dos fundos fiduciários 
para cooperação técnica disponibilizados pelo BIRD e pelo BID. 
 
 

6.2 Diálogo em governança pública 
 

� Descrição geral 
 
A manifestação de interesse por parte da SEGES em estabelecer um diálogo com a UE em 
governança pública e modernização do Estado ficou materializada no PAC. Em Julho de 
2009, a SEGES contatou a DG Pessoal e Administração (ADMIN) em Bruxelas para averiguar a 
possibilidade de uma parceria conjunta no âmbito deste diálogo. 
 
O resultado do encontro foi bastante positivo e constou da pauta da última reunião da 
Comissão Mista. A DG ADMIN concordou não somente em liderar o diálogo por parte da CE, 
como também em coordenar internamente as ligações com outras DGs. Adicionalmente 
propôs servir como ponto de contato para as relações com os Estados-membros, cujas 
experiências em governança pública e reforma administrativa poderão ser mais úteis ao 
Brasil. 
 
Foram também identificadas possíveis áreas de interesse comum, nomeadamente: gestão 
de recursos humanos, governo eletrônico, ética, combate à corrupção, reforma da 
administração pública, etc. 
 
No decorrer deste estudo foi também identificado uma potencial nova área de interesse em 
cooperação entre Escolas de Governo, que do lado brasileiro seria coordenada pela Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP). A maior dificuldade em relação a um possível 
diálogo nesta área é encontrar do lado europeu o respectivo parceiro institucional já que a 
CE não tem organicamente uma estrutura com competências semelhantes. Neste caso, 
parceiros institucionais alternativos poderiam ser equacionados, como por exemplo, o 
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP) ou a Escola 
Européia de Administração (EAS), órgão interinstitucional da UE, criado em 2005 para 
oferecer formação profissional em áreas específicas aos funcionários comunitários. 
 
No entanto, as agências comunitárias24, como é o caso do CEDEFOP, não são elegíveis 
como parceiros institucionais ou beneficiários diretos no contexto do Projeto porque tal 
como o CESE, não estão subordinadas à CE. 

                                                
24 As agências comunitárias são organismos de direito público europeu com personalidade jurídica 
própria, normalmente criadas para realizar funções bastante concretas de carácter técnico, 
científico ou de gestão no quadro do I pilar da UE. 
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� Visão européia 
 
A DG ADMIN reiterou que embora disponível para um relacionamento bilateral com o Brasil 
mais estreito, a cooperação internacional, de acordo com o seu regulamento de 
funcionamento interno e também com as suas disponibilidades financeiras, não é 
prioridade para esta DG. Assim, a DG ADMIN aguarda que a SEGES tome a iniciativa de 
escolher um ou dois tópicos prioritários e proponha uma agenda concreta para dar início ao 
diálogo. 
 

� Visão brasileira 
 
A SEGES procura estabelecer um diálogo pragmático, de caráter essencialmente técnico, 
que possa desenvolver-se gradualmente em torno de poucos áreas temáticas, evitando 
assim o principal gargalo que é a falta de servidores disponíveis para acompanhar as 
atividades. Na medida do possível, a SEGES deseja envolver neste diálogo a participação 
ativa dos Estados da União. 
 
A SEGES pretende contatar brevemente a DG ADMIN e encaminhar um pedido de apoio ao 
Projeto para lançar no próximo ano algumas atividades no contexto deste diálogo. 
 

6.3 Diálogo em saúde global 
 

� Descrição geral 
 
A DG DEV coordena presentemente uma consulta pública bastante abrangente a fim de 
recolher contributos relevantes para a definição dos objetivos e estratégias da UE no 
âmbito da saúde global. A saúde global é um domínio vasto e multi-setorial que envolve 
não só os sistemas de saúde, mas também as políticas para o desenvolvimento, a pesquisa, 
a governança, o comércio e as relações externas. 
 
A UE tem desenvolvido amplos esforços para estabelecer acordos internacionais mais 
vinculativos e abrangentes na área da saúde, nomeadamente no âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio e da implementação das convenções internacionais. 
 

� Visão européia 
 
Neste contexto, a DG DEV manifestou grande interesse em estabelecer com o Brasil 
relações bilaterais mais próximas e regulares, para intercâmbio de conhecimentos e 
melhores práticas na área da saúde global, particularmente em questões de acesso a 
medicamentos, equidade e cobertura universal. Este seria igualmente um setor relevante 
para explorar oportunidades de cooperação triangular com países em desenvolvimento. 
 
Concretamente, a DG DEV lançou a idéia da criação de um Fórum UE-Brasil em Saúde e 
Desenvolvimento. 
 

� Visão brasileira 
 
O MS participa, através da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no diálogo em ciência e 
tecnologia e mostrou-se amplamente satisfeito com as iniciativas desenvolvidas no 
contexto dessa parceria bilateral com a UE. 
 
O MS não sabia da existência do Projeto nem nunca tinha considerado antes a 
possibilidade de desenvolver um diálogo específico na área da saúde. Deste modo, este 
Ministério gostaria de receber o apoio do Projeto para realizar uma oficina com os 
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parceiros europeus, de modo a identificar os pontos focais do possível diálogo, os temas de 
interesse mútuo e uma primeira seqüência de atividades. 
 
A cooperação triangular foi também muito destacada durante a entrevista, principalmente 
com os países da América do Sul. 
 

6.4 Diálogo em direitos humanos 
 

� Descrição geral 
 
No decurso das entrevistas e contatos realizados no contexto institucional do Projeto 
identificou-se um grande interesse do lado brasileiro, em estabelecer laços mais estreitos 
com a UE na área dos direitos humanos e promoção do Estado de direito. A Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos (SEDH), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) estão entre os principais interessados. 
 
A SEDH está particularmente interessada em estabelecer parcerias entre universidades 
brasileiras e o Centro Inter-universitário Europeu para os Direitos Humanos e a 
Democratização sediado em Veneza, particularmente para a criação de um Mestrado em 
direitos humanos no Brasil. 
 
O STF representa o Brasil na Comissão Européia para a Democracia através do Direito, mais 
conhecida como Comissão de Veneza25 e gostaria de iniciar um diálogo com instituições da 
UE, nomeadamente o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e a Corte Européia 
dos Direitos Humanos de Estraburgo (embora não seja uma instituição da UE). 
 
Por sua vez, o TSE gostaria de partilhar com a UE a sua ampla e bem sucedida experiência 
na organização de eleições, de modo a valorizar internacionalmente a competência do 
Brasil nesta matéria. 
 
Todas estas instituições revelaram um déficit de conhecimento sobre a UE e as suas 
instituições em geral. Os contatos com a CE são escassos ou nulos o que tem dificultado 
uma iniciativa mais ambiciosa nesta temática. 
 
Por outro lado, a maioria dos entrevistados está consciente que a grande variedade de 
parceiros institucionais brasileiros, pertencendo inclusivamente a estruturas de poder 
diferentes, dificulta a elaboração de uma demanda brasileira nesta área. Assim, 
consideram que o Projeto poderia ter um papel importante para apoiar a articulação dos 
diferentes parceiros. 
 
Do lado europeu26, a condução dos diálogos bilaterais em direitos humanos é feita pela 
Troika ao nível político. No entanto, esta é uma área amplamente apoiada pela UE 
através de múltiplos projetos no âmbito da sua política de cooperação para o 
desenvolvimento. 

                                                
25 A Comissão de Veneza é um órgão consultivo do Conselho da Europa. Note-se que este Conselho 
não é uma instituição da UE. 
 
26 A pessoa entrevistada na DG RELEX no âmbito deste diálogo não possuía informações suficientes 
para proporcionar uma visão européia mais concreta sobre este assunto. No entanto confirmou o 
interesse por parte da UE em desenvolver um diálogo mais estruturado com o Brasil na área dos 
direitos humanos, como consta aliás, na declaração conjunta da última Cúpula UE-Brasil realizada 
em Estocolmo em Outubro de 2009. 
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Existe inclusivamente um regulamento específico que institui um instrumento de 
financiamento para a promoção da democracia e dos direitos humanos a nível mundial 
(2007-2013), o que permite uma plataforma de ação concreta para o lançamento de 
iniciativas conjuntas. 
 
 

6.5 Cooperação triangular 
 

� Descrição geral 
 
Á luz das atuais orientações governamentais para a política externa do Brasil, em que as 
relações Sul-Sul constituem uma prioridade, a cooperação triangular, embora não sendo um 
setor específico, assume particular relevância no contexto dos diálogos setoriais. 
 
Impulsionados pela ABC, vários ministérios e autarquias têm vindo a lançar projetos de 
cooperação técnica ou capacitação institucional com países em desenvolvimento, 
particularmente os países do Mercosur e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP). 
 
Embora o grau de envolvimento, os recursos mobilizados e os resultados alcançados sejam 
muito variáveis de uma instituição para outra, o Brasil é e será um actor importante no 
contexto da cooperação internacional para o desenvolvimento nos próximos anos. 
 
Por seu lado, a UE é o maior doador mundial de ajuda ao desenvolvimento e apoia mais de 
160 países e territórios no combate à pobreza e na promoção do desenvolvimento, nas suas 
dimensões económica, social e ambiental. 
 
Tanto a UE como o Brasil reconhecem o potencial valor que o reforço da cooperação 
triangular para o desenvolvimento poderia agregar em termos de sinergia e 
complementaridade. No entanto, estão igualmente conscientes das dificuldades que tal 
mecanismo de cooperação representa, sobretudo em termos operacionais. Neste contexto, 
a ABC organizou, com o apoio do Projeto, um seminário em Maio de 2009 sobre 
"Cooperação triangular: caminhos para o desenvolvimento". 
 
O contato com as diversas entidades institucionais no âmbito do presente estudo aferiu um 
interesse genuíno em trilhar a via da cooperação triangular, nomeadamente a ABC, o MCT, 
a ANATEL, o MME, a ANEEL, o MMA, o MEC, e o MS, do lado brasileiro, e as DGs RTD, INFSO, 
TREN, REGIO, EAC e DEV, do lado europeu. Por outro lado, constatou-se um enorme 
desconhecimento mútuo entre os parceiros institucionais sobre os respectivos instrumentos 
e programas de cooperação. Do lado europeu, devido à sua multiplicidade, este universo é 
particularmente complexo. 
 
Os sectores de cooperação com maiores potencialidades para a realização de projetos 
conjuntos são: a ciência e a tecnologia, sobretudo no domínio da pesquisa em bioenergia e 
TICs, a educação, a cultura e a saúde. 
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7. ANÁLISE DOS DIÁLOGOS SETORIAIS UE-BRASIL 
 
Com base nas informações mencionadas nos três pontos anteriores, este capítulo pretende 
analisar de forma sintética a situação atual do conjunto dos diálogos setoriais bilaterais, 
tendo em consideração os principais pontos fortes e fracos identificados em cada um 
deles. Procura igualmente destacar alguns comentários, a título de sumário, que poderão 
ser eventualmente úteis para melhorar a dinamização dos diálogos. 
 
Esta análise será desenvolvida ao nível micro, ou seja, para cada tipologia de diálogo 
setorial, e ao nível macro, tendo em conta o universo global dos diálogos e as suas 
principais características e problemas comuns. Em relação à microanálise, foram 
detalhados apenas os diálogos setoriais em curso considerados como mais relevantes 
para o contexto do Projeto, ou seja, aqueles diálogos que já fazem ou poderão vir a fazer 
parte da sua esfera de atuação. Esta abordagem deverá contribuir para fundamentar as 
principais recomendações dadas no capítulo seguinte. 
 

7.1 Microanálise dos diálogos setoriais 
 

� Diálogos setoriais em curso 
 

DIÁLOGO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Possui um acordo de 
cooperação bilateral 
específico. 
 
Desenvolve-se com igual 
intensidade ao nível 
mais político (através 
das reuniões anuais do 
CDC envolvendo 
funcionários de alto 
nível) e ao nível mais 
técnico ou operacional 
(através de múltiplos 
projetos de pesquisa 
conjunta no quadro do 
FP7). 
 
Possui um roadmap, 
revisto a cada ano, para 
acompanhamento das 
iniciativas conjuntas no 
contexto do FP7. 

Necessita maior 
articulação com os 
diálogos setoriais 
conexos, tais como 
sociedade da 
informação, energia, 
ambiente e transportes. 
 
Necessita 
fundamentação técnica 
especializada para 
definir prioridades 
comuns de pesquisa em 
ciência e tecnologia. 
 
Necessita de maior 
participação no diálogo 
de outros parceiros 
institucionais 
relevantes, além do 
MRE. 

Não revela problemas relevantes que 
possam afetar o funcionamento do 
diálogo. 
 
Poderia ser considerado como o “diálogo 
modelo” no quadro da parceria 
estratégica, pois possui todas as 
características de definição de diálogo 
setorial propostas por este estudo. 
 
Maior grau de autonomia do MCT face ao 
MRE no desenvolvimento do diálogo. 
 
Descontentamento, por parte do MCT, 
em relação ao Manual de Execução e ao 
sistema de convocatórias do Projeto. 
 
Maior esforço de divulgação do FP7 
junto das comunidades científicas. 
 
Desenvolver projetos de cooperação 
triangular, quer a nível regional com 
outros países da América Latina, quer 
com os PALOP, através de uma maior 
aproximação às DGs AIDCO e DEV. 
 
Acompanhar as reuniões do CDC e a 
participação brasileira no FP7. 
 
Desdobrar o diálogo na área de 
elaboração e gestão de políticas 
públicas de pesquisa, conforme proposta 
do MCT. 
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DIÁLOGO EM SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Desenvolve-se com igual 
intensidade ao nível 
mais político (através de 
reuniões anuais 
envolvendo funcionários 
de alto nível) e ao nível 
mais técnico ou 
operacional (através de 
múltiplos projetos de 
pesquisa conjunta no 
quadro do FP7). 
 
Participa nas reuniões 
do CDC beneficiando 
deste mecanismo para 
acompanhar os projetos 
de pesquisa conjuntos. 

Necessita de maior 
articulação com os 
diálogos setoriais 
conexos, tais como, 
ciência e tecnologia, 
energia, ambiente e 
transportes. 
 
Percepções diferentes 
relativamente ao 
diálogo por parte dos 
parceiros institucionais: 
DG INFSO bastante 
satisfeita com o diálogo 
e ANATEL com 
expectativas de receber 
mais apoio institucional 
através do diálogo. 
 
Necessita de maior 
participação no diálogo 
de outros parceiros 
institucionais 
relevantes, além do 
MRE. 

Necessita da assinatura dos termos de 
referência para adquirir maior grau de 
formalização, mas isto não é fator de 
constrangimento ao desenvolvimento do 
diálogo. 
 
DG INFSO não pretende desdobramentos 
do diálogo além das reuniões bilaterais 
anuais e dos projetos no quadro do FP7. 
 
Descontentamento, por parte da 
ANATEL, em relação ao sistema de 
convocatórias do Projeto. 
 
Desenvolver projetos de cooperação 
triangular, sobretudo a nível regional, 
com outros países da América Latina. 
 
Desdobrar o diálogo na área de 
regulação. 
 
Desdobrar o diálogo em iniciativas de 
cooperação e reforço institucional na 
área das telecomunicações, conforme 
proposta da ANATEL. 

 
DIÁLOGO EM ENERGIA 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Forte compromisso 
político assumido ao 
mais alto nível. 
 
Possui termos de 
referência específicos. 
 
Desenvolve-se com igual 
intensidade ao nível 
mais político (através de 
reuniões anuais 
envolvendo funcionários 
de alto nível) e ao nível 
mais técnico ou 
operacional (através de 
múltiplos projetos de 
pesquisa conjunta no 
quadro do FP7). 
 
Participa nas reuniões 
do CDC beneficiando 
deste mecanismo para 
acompanhar os projetos 
de pesquisa conjuntos. 

Necessita de maior 
articulação com os 
diálogos setoriais 
conexos, tais como, 
ciência e tecnologia, 
sociedade da 
informação, ambiente e 
transportes. 
 
Percepções diferentes 
relativamente ao 
diálogo por parte dos 
parceiros institucionais: 
DG TREN bastante 
satisfeita com o diálogo 
e MME frustrado com o 
nível demasiado político 
e diplomático do 
mesmo. 

Diálogo muito positivo para a 
concertação de posições comuns no 
contexto da agenda internacional e das 
instituições multilaterais. 
 
DG TREN não pretende desdobramentos 
do diálogo além das reuniões bilaterais 
anuais e dos projetos no quadro do FP7. 
 
Maior grau de autonomia do MME face 
ao MRE no desenvolvimento do diálogo. 
 
Descontentamento, por parte do MME, 
em relação ao Manual de Execução e ao 
sistema de convocatórias do Projeto. 
 
Desenvolver projetos de cooperação 
triangular, sobretudo com África. 
 
Desdobrar o diálogo em elaboração e 
gestão de políticas públicas na área de 
energia, conforme proposta do MME. 
 
Desdobrar o diálogo em iniciativas de 
cooperação e reforço institucional na 
área da energia elétrica, conforme 
proposta da ANEEL. 
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DIÁLOGO EM TRANSPORTE MARÍTIMO 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Possui termos de 
referência específicos. 
 
ANTAQ bastante 
empenhada em 
desenvolver mais 
iniciativas conjuntas 
com a UE. 

Desinteresse por parte 
do MT em relação ao 
diálogo. 
 
Falta de articulação 
entre os parceiros 
institucionais 
brasileiros. 

Evolução recente do diálogo muito 
positiva, sobretudo depois da 
aproximação entre a DG TREN e a 
ANTAQ. 
 
Descontentamento, por parte do MT, em 
relação ao Manual de Execução e ao 
sistema de convocatórias do Projeto. 
 
Desdobrar o diálogo em iniciativas além 
das reuniões bilaterais realizadas às 
margens da Comissão Mista. 

 
DIÁLOGO EM AMBIENTE 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Forte compromisso 
político assumido ao 
mais alto nível. 
 
Possui termos de 
referência específicos. 
 
DG ENV empenhada no 
acompanhamento e 
desenvolvimento 
institucional do MMA. 

Necessita de maior 
articulação com os 
diálogos setoriais 
conexos, tais como, 
ciência e tecnologia, 
energia e transportes. 
 
MMA bastante frustrado 
com o nível demasiado 
político e diplomático 
do diálogo. 
 
Fraca participação 
brasileira no FP7 na 
área do ambiente 

Diálogo muito positivo para a 
concertação de posições comuns no 
contexto da agenda internacional e das 
instituições multilaterais. 
 
Maior grau de autonomia do MMA face 
ao MRE no desenvolvimento do diálogo. 
 
Descontentamento, por parte do MMA e 
da DG ENV, em relação ao sistema de 
convocatórias do Projeto. 
 
Desdobrar o diálogo em iniciativas de 
cooperação e reforço institucional, 
conforme proposta dos parceiros 
institucionais. 

 
DIÁLOGO EM POLÍTICA REGIONAL 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Possui um memorando 
de entendimento 
específico. 
 
Possui um plano de ação 
trianual onde está 
estabelecido um intenso 
programa de trabalho. 
 
Participação dos Estados 
brasileiros nas 
iniciativas do diálogo. 
 
DG REGIO empenhada 
no acompanhamento e 
desenvolvimento 
institucional do MI. 

Futuro incerto face ao 
esgotamento eminente 
da linha de 
financiamento do PE 
que tem suportado até 
agora o plano de acão 
do diálogo. 

Diálogo bem estruturado e classificado 
como muito positivo por ambos os 
parceiros institucionais. 
 
Desenvolve-se sobretudo na esfera da 
cooperação técnica tradicional, focada 
no fortalecimento institucional do MI. 
 
Descontentamento, por parte do MI, em 
relação ao Manual de Execução e ao 
sistema de convocatórias do Projeto. 
 
Desenvolver projetos de cooperação 
regional com outros países da América 
Latina, conforme proposta da DG REGIO. 
 
Compartilhar e disseminar as boas 
práticas deste diálogo, conforme 
proposta do MI. 
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DIÁLOGO EM POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 

Pontos fortes Pontos fracos 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Possui um memorando 
de entendimento 
específico. 
 
DG COMP empenhada no 
acompanhamento e 
desenvolvimento 
institucional do CADE. 

O financiamento das 
iniciativas no âmbito do 
diálogo nem sempre 
está assegurado. 

Evolução recente do diálogo classificada 
como muito positiva por ambos os 
parceiros institucionais. 
 
Desenvolve-se sobretudo na esfera da 
cooperação técnica tradicional, focada 
no fortalecimento institucional do CADE. 
 
O Projeto foi um ator fundamental nos 
desdobramentos bem sucedidos deste 
diálogo. 
 
Compartilhar e disseminar as boas 
práticas deste diálogo, conforme 
proposta do CADE. 

 
A grande maioria das iniciativas desencadeadas no âmbito dos diálogos setoriais em curso 
é bastante recente, concentrando-se sobretudo nos dois últimos anos. Em alguns desses 
diálogos foi realizada, até ao momento, apenas uma reunião entre os parceiros 
institucionais, embora as partes afirmem manter contatos regulares, quer informalmente, 
quer através da Comissão Mista, da Cúpula Anual ou ainda no contexto das instituições 
multilaterais. 
 
Estão nesta situação os diálogos em transporte aéreo, assuntos econômicos e financeiros, 
serviços financeiros, política e regulação industrial e sociedade civil. Existem ainda os 
diálogos em assuntos sanitários e fitossanitários (que tem decorrido no contexto das 
reuniões da Comissão Mista) e em assuntos nucleares (que tem decorrido principalmente no 
âmbito das reuniões do CDC). 
 
Em relação a estes diálogos não é possível ainda uma análise mais concreta, identificando 
pontos fortes e fracos, ou avaliar a solidez e sustentabilidade futura dos intercâmbios. A 
maioria dos parceiros institucionais consultados também não está ainda totalmente segura 
em relação a uma possível contribuição do Projeto para apoiar a evolução e 
desenvolvimento destes diálogos. 
 
Os diálogos setoriais em curso detalhados nas tabelas anteriores encontram-se, de modo 
geral, bem estruturados e poderão beneficiar do apoio do Projeto para iniciativas pontuais, 
ou mesmo de caratér mais continuado, dependendo das demandas concretas de cada um. A 
estes diálogos pode acrescentar-se igualmente o diálogo em sociedade civil, que embora de 
natureza distinta, poderá beneficiar igualmente do apoio do Projeto. 
 
Os diálogos em assuntos nucleares, transporte aéreo e assuntos econômicos e financeiros, 
não necessitam por enquanto, de acordo com a opinião dos parceiros institucionais, do 
apoio do Projeto. 
 
Os diálogos em serviços financeiros, assuntos sanitários e fitossanitários e política e 
regulação industrial ponderam solicitar um eventual apoio do Projeto, mas devido ao fato 
de serem bastante incipientes, ainda não estão totalmente seguros em relação ao modo 
como esse apoio poderá ser realizado. Neste sentido, o Projeto deverá estar atento à 
evolução destes diálogos setoriais. 
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� Potenciais diálogos setoriais 

 
Os maiores constrangimentos concentram-se no contexto dos potenciais diálogos 
setoriais. Apesar do compromisso político assumido ao mais alto nível entre as partes para 
desenvolver estes diálogos, os parceiros institucionais não têm conseguido articular-se para 
lançar iniciativas conjuntas nestes domínios. 
 

Potencial diálogo Principais problemas 
Comentários e propostas para 
melhorar a dinâmica do diálogo 

Navegação por 
satélite (Galileo) 

As negociações iniciais 
foram congeladas devidos a 
problemas internos na UE 
sobre o financiamento do 
programa Galileo. 
 
Atualmente, existe falta de 
conhecimento por parte da 
DG TREN do ponto focal no 
lado brasileiro. 

Tanto a UE como o Brasil reiteram o 
interesse em retomar as negociações na 
última reunião da Comissão Mista. 
 
Apoiar na identificação dos pontos de 
contato e facilitar uma aproximação 
entre as partes, conforme proposta da 
DG TREN. 

Políticas sociais 

Falta de um ponto de 
contato ativo da parte 
brasileira. 
 
Dificuldades de 
entendimento e articulação 
institucional entre o MDS e 
o MPS. 
 
Substituição recente do 
ponto focal na DG EMPL 
que não tem ainda 
conhecimento sobre este 
diálogo. 

O MTE manifestou interesse em 
participar neste diálogo. 
 
Descontentamento, por parte do MPS, 
em relação ao sistema de convocatórias 
do Projeto. 
 
Desenvolver agendas separadas com os 
parceiros institucionais brasileiros, 
conforme proposta do MPS. 

Educação Dificuldades de articulação 
de agendas. 

Diálogo bem articulado ao nível da 
cooperação regional e no âmbito do 
programa Erasmus Mundus. 
 
Os parceiros têm mantido contatos e é 
natural que surjam em breve as 
primeiras iniciativas bilaterais 
conjuntas. 
 
Ampliar as possibilidades de cooperação 
regional através da dinamização do 
Espaço Comum de Ensino Superior 
ALCUE, conforme proposta da DG EAC. 
 
Desenvolver uma componente mais 
técnico, com base na troca de 
experiências bem sucedidas, conforme 
proposta do MEC. 

Cultura 

A DG EAC não procurou 
estabelecer ativamente 
contatos com o Brasil. 
 
Aparente falta de interesse 
do MinC em estabelecer o 
diálogo. 

DG DEV manifestou grande interesse em 
desenvolver projetos de cooperação 
triangular com o Brasil na área da 
cultura. 
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� Novas áreas de interesse mútuo 

 
Relativamente às novas áreas de interesse mútuo, os temas com maiores possibilidades de 
se concretizarem num futuro próximo em novos diálogos setoriais são o transporte 
terrestre e a governança pública. A evolução recente de cada uma destas novas áreas de 
interesse comum e o empenho que os parceiros institucionais têm demonstrado no sentido 
de uma maior aproximação entre as partes, estão na base desta conclusão. 
 
Em relação aos temas saúde global e direitos humanos, esta possibilidade de concretização 
em novos diálogos parece menos verosímil a curto prazo. Isto acontece porque os parceiros 
institucionais prováveis não estão ainda totalmente identificados ou em contato direto. O 
Projeto poderá eventualmente facilitar uma aproximação entre as partes. 
 
Por fim, a cooperação triangular afigura-se também como uma área de enorme potencial, 
já que uma grande parte dos parceiros institucionais contatados durante as entrevistas, 
quer do lado europeu, quer do lado brasileiro, revelaram um grande interesse neste tema. 
No entanto, o desenvolvimento de iniciativas conjuntas em cooperação triangular requer 
um enorme esforço de articulação entre diferentes parceiros institucionais e a 
convergência de dois sistemas operacionais bastante diferentes. 
 

7.2 Macroanálise dos diálogos setoriais 
 

� A natureza dos diálogos setoriais 
 
Como foi referido anteriormente, os diálogos setoriais têm natureza essencialmente 
técnica, mas desenvolvem-se num contexto de receptividade e visibilidade política27. Além 
disso, ocorrem muitas vezes em patamares hierárquicos de alto nível, envolvendo 
funcionários com importantes cargos de direção, ministros e comissários, o que lhes 
confere muitas vezes um caráter mais político28. Neste sentido os diálogos setoriais devem 
ser distinguidos da cooperação técnica tradicional, focada essencialmente na ajuda ao 
desenvolvimento e no fortalecimento institucional de uma das partes. 
 
No quadro de uma parceria estratégica, baseada nos princípios da reciprocidade, equilíbrio 
e interesse mútuo, os diálogos setoriais procuram sobretudo o conhecimento mútuo, a 
troca de experiências e a convergência no desenvolvimento de políticas (policy making) e 
estratégias comuns para fazer face aos principais desafios globais. 
 
Os vários diálogos setoriais identificados possuem natureza diversa, principalmente em 
função do nível hierárquico em que ocorrem. Existem, por exemplo, diálogos de natureza 
mais política (assuntos econômicos e financeiros, energia, ambiente e transporte aéreo) 
enquanto outros se aproximam mais da cooperação técnica tradicional baseada no reforço 
institucional (política regional e política de concorrência). Existem ainda diálogos setoriais 
que apresentam as duas dimensões ou desdobramentos com igual intensidade (ciência e 
tecnologia e sociedade de informação). 
 
Esta distinção poderá ser útil para ajudar a definir o grau de intervenção do Projeto no 
contexto de cada diálogo, tendo em conta que o apoio aos diálogos setoriais tem como 
principal objetivo reforçar e desenvolver a parceria estratégica entre a UE e o Brasil. 
                                                
27 Dito de outro modo, os diálogos setoriais correspondem a desdobramentos técnicos do diálogo 
político de alto nível. 
 
28 Este caráter político pode ser entendido quer em termos de politics, quer em termos de policy 
making. 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 57 

 
Cabe acrescentar que este novo quadro de referência da parceria estratégica é 
desconhecido por quase todos os parceiros institucionais brasileiros consultados durante as 
entrevistas. Já do lado europeu, embora a parceria estratégica não seja desconhecida, 
algumas DGs consideram ainda que faz mais sentido a UE intensificar a cooperação regional 
com a América Latina do que concentrar esforços nas relações bilaterais com o Brasil. 
 

� Contradição entre os parceiros institucionais europeus e brasileiros na 
percepção dos diálogos 

 
Em alguns diálogos os parceiros europeus e brasileiros fazem leituras e apreciações 
contraditórias. Normalmente, o lado europeu classifica o diálogo como satisfatório 
enquanto o lado brasileiro considera-o desadequado às suas necessidades. Esta situação 
verifica-se principalmente nos diálogos que têm natureza essencialmente política ou que 
têm mantido contatos menos frequentes. 
 
Isto acontece porque os europeus tendem a considerar os diálogos setoriais como 
instrumentos de cooperação, assentes num mecanismo de reuniões anuais bilaterais, para 
discutir questões estratégicas de interesse mútuo ou problemas que dificultam as relações 
económicas e comerciais. Estes encontros poderão ser ou não desdobrados em outro tipo 
de iniciativas, de caráter mais técnico, normalmente financiadas através de outros 
instrumentos de cooperação como o FP7, o Erasmus Mundus ou os programas de cooperação 
regional. 
 
Já os parceiros brasileiros tendem a considerar os diálogos setoriais como oportunidades de 
cooperação técnica tradicional, baseada no fortalecimento institucional e na transferência 
de conhecimentos e boas práticas da UE para o Brasil. 
 
O desenvolvimento de iniciativas conjuntas no âmbito dos diálogos setoriais, com o apoio 
do Projeto, deverá permitir nivelar estas diferenças no longo prazo, no sentido da 
convergência, quer da percepção de conceitos, quer das expectativas relativamente às 
relações bilaterais. 
 

� O papel central do MRE na condução dos diálogos 
 
O MRE coordena o desenvolvimento da maioria dos diálogos setoriais e, por essa razão, é 
um ator fundamental na arquitetura institucional dos diálogos. Muitos dos parceiros 
institucionais brasileiros reclamaram dessa forte presença e desejariam afastar-se de uma 
agenda percebida como demasiado política e diplomática. Alguns deles gostariam de 
desenvolver uma agenda bilateral com a UE mais adequada às suas próprias necessidades e 
interesses, segundo o modelo de cooperação técnica tradicional. 
 

� Sistema de comunicação e articulação institucional deficientes 
 
Apesar do MRE desempenhar um papel central na condução dos diálogos do lado brasileiro, 
o Projeto mantém contatos escassos com as três entidades que o representam neste 
contexto (o Departamento Europa III, a ABC e a Missão em Bruxelas). Além disso, o MRE 
acompanha o progresso dos diálogos setoriais e do PAC ao nível da Comissão Mista e da 
Cúpula Anual, possuindo desta forma informações essenciais ao bom desempenho da UCP 
na coordenação geral dos diálogos. 
 
Em termos formais, está previsto apenas um contato entre o MRE e a UCP através das 
reuniões anuais do Comitê Consultivo do Projeto, o que parece ser manifestamente 
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insuficiente. Adicionalmente é a ABC29 que representa o MRE no contexto dessas reuniões. 
Refira-se que durante a entrevista com a ABC, esta Agência demonstrou estar pouco 
informada sobre o Projeto e sobre os diálogos setoriais. Deste modo, a UCP tem um acesso 
bastante limitado a informações cruciais sobre o desenvolvimento dos diálogos, e 
sobretudo sobre a articulação dos mesmos com o diálogo político. 
 
Foi também notada uma falta de comunicação entre a Direção do Projeto e a DELBRA, 
demasiado focada nas questões meramente operacionais. Tal como o MRE, a DELBRA possui 
informações fundamentais sobre a situação e andamento de cada diálogo, mas tais 
informações não têm sido debatidas com a UCP. Do mesmo modo, as entrevistas realizadas 
junto da DELBRA com alguns elementos responsáveis pela coordenação dos diálogos 
setoriais demonstraram pouco conhecimento sobre o Projeto. 
 

� Desconhecimento do Projeto e do universo europeu 
 
No decorrer das entrevistas em Bruxelas foi constatado que além da RELEX, somente 
quatro DGs tinham conhecimento sobre a existência do Projeto: REGIO, ENV, ADMIN e 
MARKT. Mesmo estas DGs demonstraram conhecimentos muito vagos em relação aos 
procedimentos e modo de funcionamento do Projeto. A maioria dos parceiros institucionais 
europeus não teve por isso grande reação quando confrontados com a possibilidade de 
contar com o apoio do Projeto no desenvolvimento dos diálogos setoriais com o Brasil. 
 
Cabe igualmente assinalar que a programação das entrevistas do lado brasileiro foi 
prejudicada também pela falta de conhecimento sobre a existência e modo de 
funcionamento do Projeto. Alguns parceiros institucionais, como por exemplo o MinC e a 
ANVISA, revelaram total falta de interesse em realizar estas entrevistas. 
 
A falta de conhecimento do universo da UE, nomeadamente o funcionamento das suas 
instituições e dos seus mecanismos e instrumentos de cooperação são temas recorrentes no 
lado brasileiro. Este fato tem contribuído para refrear o desenvolvimento ou alargamento 
dos diálogos setoriais. 
 
Os parceiros brasileiros reclamaram também da falta de informação sobre os demais 
diálogos e respectivas boas práticas e sentem necessidade de apoio para identificar e 
desenvolver os seus próprios diálogos. Neste sentido, tanto o MI como o CADE mostraram-se 
disponíveis para disseminar, junto dos demais parceiros institucionais, as suas boas práticas 
no âmbito dos diálogos setoriais com a UE. Estas duas experiências poderão ser muito úteis, 
sobretudo, aos diálogos com perfil semelhante, ou seja, orientados para a cooperação 
técnica tradicional. 
 

� Dificuldade em encontrar um parceiro institucional do lado europeu 
 
Muitas instituições do Governo federal brasileiro, como por exemplo a ANTT, a Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU), a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), a ENAP, entre 
outras, têm tido grande dificuldade em identificar um parceiro institucional no lado 
europeu devido à falta de conhecimento sobre a UE e suas instituições. Muitas vezes esta 
dificuldade resulta do fato da CE não possuir simplesmente uma estrutura semelhante em 
termos de competências que possa representar o ponto focal do diálogo. 
 
Esta dificuldade adquire maior dimensão, quando o Manual de Execução do Projeto 
restringe o parceiro institucional europeu à CE, excluindo outras instituições da UE que 
poderiam ser relevantes no contexto dos diálogos setoriais como por exemplo o CESE e as 
várias Agências Comunitárias. 
                                                
29 Note-se que a ABC tem um perfil de competências mais orientado para o acompanhamento de 
projetos de cooperação técnica tradicional, assente no fortalecimento institucional. 
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Praticamente todos os parceiros institucionais brasileiros entrevistados desejariam o apoio 
do Projeto para ajudar na identificação dos pontos focais e facilitar uma primeira 
aproximação aos parceiros europeus. 
 

� Tendência em abordar os diálogos com base no critério “instituição” 
 
Na fase de pesquisa deste estudo ficou patente a tendência que existe em abordar os 
diálogos com base no critério “instituição” em detrimento do critério “setor”. 
Concretamente, cada instituição brasileira deseja ter o seu próprio diálogo com a UE sem 
levar em consideração a área de interesse ou setor no âmbito do qual ele se desenvolve. 
Muitas vezes o diálogo ou tema de interesse já existe, mas as instituições resistem em 
enquadrar as suas demandas no contexto de outros diálogos devido às enormes dificuldades 
de articulação interinstitucional que existem. 
 
Refira-se que, embora uma maior coordenação interinstitucional entre diferentes parceiros 
seja desejável porque enriquece o diálogo, nada impede que as instituições desenvolvam 
iniciativas independentes no âmbito de um mesmo diálogo. No entanto, não deve perder-se 
a perspectiva integrada ou convergente dos diálogos na base do critério “setor”. Caso 
contrário, poderão florescer diálogos em “compras governamentais”, em “sistema 
generalizado de preferências da UE”, em “património da União”, etc. 
 
Embora em menor escala, esta tendência também existe do lado europeu. Por exemplo, o 
diálogo em serviços financeiros poderia ser considerado como um desdobramento do 
diálogo em assuntos econômicos e financeiros. No entanto, como as DGs MARKT e ECFIN 
disputam a liderança na condução dos respectivos diálogos, eles são considerados como 
independentes. 
 

� O sistema de convocatórias e o Manual de Execução do Projeto 
 
Em relação ao desempenho do Projeto, o sistema de convocatórias e o Manual de Execução 
concentraram, do lado brasileiro, as principais críticas. 
 
Os parceiros institucionais que tinham conhecimento do Projeto (MMA, ANTT, MCT, MME, 
MT e MI) reclamaram do sistema de convocatórias considerando-o pouco adaptado à 
dinâmica dos diálogos. O MMA e o MI foram os parceiros que mais criticaram este sistema. 
 
Os parceiros que não tinham conhecimento do Projeto (MS, MEC, MTE, ANATEL, ANAC, 
CVM, STF, TSE, SDEH, ANEEL e MF), depois de uma descrição do sistema de convocatórias 
teceram igualmente críticas, considerando-o pouco adequado às suas necessidades. 
 
O sistema de convocatórias é considerado como um constrangimento que desmotiva uma 
efetiva participação dos parceiros institucionais. Este sistema obriga as instituições 
brasileiras a programar-se internamente e a articular-se com os respectivos parceiros 
europeus de acordo com o calendário do Projeto. A sincronização de três agendas 
diferenciadas já é, por si só, bastante complicada, e agrava-se quando os prazos de 
apresentação e formalização de candidaturas são demasiado curtos. 
 
Adicionalmente, tanto o sistema de convocatórias como o Manual de execução do Projeto 
são percebidos como demasiado burocráticos, vindo agregar ainda mais procedimentos e 
normas redundantes a dois universos por si só já amplamente burocráticos, como são as 
administrações brasileira e européia. 
 
Alguns atores institucionais afirmaram que o Manual de Execução destina-se sobretudo à 
Direção do Projeto e tem demasiada informação que não é útil ao sistema de 
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convocatórias. Por outro lado, consideram que o Manual não explica adequadamente como 
usufruir das possibilidades de apoio do Projeto, nem tem em consideração a realidade dos 
diálogos. Os critérios de seleção das candidaturas também não são totalmente claros e 
objetivos. 
 
A maioria dos parceiros institucionais gostaria de obter um atendimento do Projeto mais 
personalizado, respeitando o ciclo e a realidade de cada diálogo, e ver simplificados, tanto 
o Manual de Execução, como o sistema de convocatórias. 
 
 

� O financiamento de atividades fora do Projeto 
 
Uma quantidade considerável de parceiros institucionais brasileiros gostaria de desenvolver 
iniciativas de cooperação técnica com a UE, focadas essencialmente no seu fortalecimento 
institucional. Normalmente, este tipo de iniciativas requer um grande volume de atividades 
e consequentemente de recursos financeiros. Este volume de recursos é ainda maior 
quando se trata de grandes instituições, como é o caso por exemplo, das agências 
reguladoras. 
 
O Projeto não pode financiar todas as atividades desenvolvidas no contexto deste tipo de 
iniciativas, porque além das suas próprias limitações financeiras, não deve financiar 
somente atividades de fortalecimento institucional. 
 
Embora o Projeto possa apoiar o desdobramento dos diálogos em iniciativas de caráter mais 
técnico, na esfera da cooperação tradicional, deverá procurar apoiar outro tipo de 
iniciativas que possam ter maior impacto na parceria estratégica UE-Brasil. 
 
Assim, os parceiros institucionais que desejam este tipo de cooperação, deverão procurar 
financiamentos alternativos, junto de outras instituições multilaterais, como o BIRD e o 
BID. Por outro lado, o Projeto deverá tomar em conta esta realidade ao tomar as suas 
decisões de apoio aos diálogos setoriais. 
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8. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As principais recomendações sugeridas neste ponto baseiam-se na análise da presente 
situação do conjunto dos diálogos setoriais, no quadro da parceria estratégica, e nas 
reflexões, sugestões e ideias propostas pelos diversos atores institucionais contatados no 
contexto das entrevistas. 
 
O conjunto das recomendações, destinadas a apoiar o desempenho global do Projeto na 
dinamização dos diálogos, encontra-se dividido em recomendações específicas e 
recomendações gerais. As primeiras representam propostas de caráter mais operacional e 
são potencialmente viáveis a curto prazo. As segundas sugerem linhas de orientação 
estratégica que poderão ser ou não tomadas em conta para a próxima fase de execução do 
Projeto. 
 
Por último são tecidas algumas considerações finais, a título de conclusão, que procuram 
destacar alguns aspectos mais relevantes para o futuro contexto dos diálogos setoriais. 
 

8.1 Recomendações específicas 
 

� Analisar as relações bilaterais entre os Estados-membros da UE e o Brasil 
 
Devido ao fator tempo disponível não foram abordados no âmbito deste estudo os possíveis 
diálogos e as relações de cooperação bilaterais existentes entre o Brasil e os Estados-
membros da UE. 
 
No entanto, existe um grande número de Estados-membros da UE que mantém intensas 
relações de cooperação com o Brasil, dos quais se destacam, por ordem de importância: 
Alemanha, França, Itália, Espanha, Finlândia, Irlanda, Países Baixos, Portugal, Reino Unido 
e Suécia30. 
 
Deste modo, devido ao carácter complementar entre uma grande parte dos projetos 
financiados por estes países e os projetos da CE, recomenda-se uma análise abrangente do 
quadro de relações Estados-membros e Brasil. O objetivo desta análise seria evitar 
duplicações e explorar devidamente as potenciais sinergias e complementaridades 
relativamente às intervenções a desenvolver no âmbito do Projeto. 
 

� Apoiar as ligações com os Estados-membros da UE através dos diálogos 
 
Em alguns diálogos setoriais, as melhores experiências, ou aquelas que poderão ter maior 
relevância para o contexto brasileiro, encontram-se ao nível dos Estados-membros e não ao 
nível da UE. Mesmo nas situações em que tal não acontece, a diversidade de experiências 
que os Estados-membros podem oferecer tem imensas probabilidades de enriquecer os 
diálogos. 
 
Assim, sempre que possível, as diferentes DGs deverão servir como ponto de ligação para 
estabelecer relações com os Estados-membros, cujas experiências possam ser mais úteis ao 
Brasil. A atuação do Projeto poderá ser muito útil na promoção desta abordagem. 
 

� Apoiar as iniciativas na área da cooperação triangular 
 

                                                
30 De acordo com o Livro Azul 2008 da Cooperação da União Européia no Brasil. 
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Como já foi referido várias vezes, esta é uma área de grande relevância no contexto dos 
diálogos setoriais e com enorme potencial de mobilizar o interesse de diferentes parceiros 
institucionais. 
 
Por outro lado, devido ao enorme desconhecimento mútuo que existe entre os parceiros 
sobre os respectivos instrumentos e programas de cooperação, existe uma forte demanda 
para realizar seminários ou oficinas sobre este tema, onde poderiam ser debatidas áreas de 
interesse mútuo, ações conjuntas e possíveis regiões de atuação. 
 
Neste sentido, a exemplo daquilo que já fez no passado, o Projeto poderia continuar a 
apoiar iniciativas na área da cooperação triangular, quer com os países africanos, quer a 
nível regional com os países da América Latina. 
 

� Reforçar o apoio na identificação dos pontos focais dos diálogos 
 
Face à grande dificuldade manifestada por um número significativo de parceiros 
institucionais brasileiros31 na identificação dos parceiros europeus para estabelecer os 
primeiros contatos, recomenda-me que tanto o Projeto como a DELBRA conjugem esforços 
mais intensos neste sentido. Note-se que esta já é uma prática realizada no contexto de 
atuação do Projeto, fazendo parte inclusivamente das funções operacionais da UCP. Deverá 
somente ser reforçada e eventualmente formalizada, no que diz respeito à DELBRA, no 
Manual de Execução do Projeto. 
 

8.2 Recomendações gerais 
 

� Concentrar em vez de dispersar 
 
No contexto deste estudo foram identificados 18 diálogos setoriais e cinco novas áreas de 
interesse que abrangem praticamente todas as prioridades da parceria estratégica UE-
Brasil formalizadas no PAC. Face aos recursos disponíveis, sobretudo humanos, para 
executar o Projeto, este número de diálogos parece ser bastante razoável. Além disso, a 
proliferação de mais diálogos dilui a perspectiva estratégica. Assim, faz mais sentido o 
Projeto concentrar esforços no aprofundamento e até mesmo lançamento de iniciativas no 
âmbito dos diálogos existentes do que apoiar novas frentes de diálogo. 
 
Por outro lado, parte das demandas dos vários atores institucionais pode ser integrada no 
quadro dos atuais diálogos. Sendo assim, propõe-se que eventuais iniciativas no âmbito da 
cooperação reforçada entre Escolas de Governo sejam desenvolvidas no contexto do 
diálogo em governança pública em estreita coordenação com a SEGES. O mesmo raciocínio 
é aplicável às demandas da DG MARKT (compras governamentais e direitos de propriedade 
intelectual), da SPU (patrimônio da União) e da SECEX (sistema generalizado de 
preferências da UE). 
 
Assim, embora haja consciência das dificuldades de articulação existentes e dos 
condicionamentos que isso implica, é importante contrariar a predisposição para abordar os 
diálogos com base no critério “instituição” em vez do critério “sector”. Isto não impede no 
entanto, que instituições diferentes possam desenvolver agendas separadas no âmbito do 
mesmo diálogo. 
 
 

                                                
31 À excepção do CADE e do MI, quase todas as instituições brasileiras entrevistadas manifestaram 
dificuldades a este nível. 
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Deste modo, é necessária uma abordagem integrada, uma visão de conjunto e um esforço 
de articulação interinstitucional suplementar para evitar apoiar ações isoladas ou 
meramente de circunstância, sem qualquer sustentação no futuro. 
 

� Ponderar a abrangência dos parceiros institucionais do lado europeu 
 
Muitas instituições do Governo federal brasileiro que têm solicitado apoio ao Projeto têm 
tido muitas dificuldades em encontrar uma contraparte que represente nas estruturas da 
UE semelhanças em termos de competências e assuma o papel de parceiro institucional do 
diálogo. Esta dificuldade é acrescida, quando no âmbito do Manual de Execução do Projeto 
se restringe o parceiro europeu à CE e respectivas DGs. 
 
Esta limitação implica, por exemplo, que as iniciativas do diálogo em sociedade civil não 
possam ser formalmente financiadas no contexto do Projeto porque o CESE não é elegível 
como beneficiário direto. O mesmo raciocínio é válido para as agências comunitárias ou 
outras instituições da UE que, neste cenário, poderão participar nos diálogos setoriais 
somente como parceiros associados. Note-se que esta é uma interpretação restritiva do 
Manual, feita pela DG RELEX, como já foi mencionado anteriormente. 
 
Assim, deverá considerar-se a possibilidade de ampliação dos parceiros institucionais 
elegíveis do lado europeu, alargando este universo a outras instituições da UE. No caso 
deste alargamento não ser desejável, deverá existir um tratamento diferenciado, no 
contexto do apoio do Projeto, entre os parceiros europeus (não elegíveis) e os parceiros 
brasileiros. Concretamente, o Projeto poderá apoiar as iniciativas dos parceiros brasileiros 
no desenvolvimento dos diálogos, embora não possa apoiar as ações que beneficiam 
diretamente o parceiro europeu. Esta prática, já é aplicada pelo Projeto, mas para evitar 
situações de maior ambiguidade entre os parceiros institucionais, é recomendável clarificar 
estas situações excepcionais no Manual de Execução do Projeto. 
 

� Adotar uma atitude mais proativa 
 
Face à inércia verificada, sobretudo, no âmbito dos potenciais diálogos setoriais, poderia 
justificar-se, pelo menos numa fase inicial, a adoção por parte do Projeto de uma atitude 
mais proativa relativamente a estes diálogos. Considera-se que esta abordagem é 
particularmente importante nos diálogos que cobrem áreas prioritárias na esfera de 
intervenção do Projeto, como é o caso do diálogo em políticas sociais. 
 
Neste contexto, o Projeto poderia eventualmente atuar de um modo mais proativo, 
identificando os pontos de contato entre os parceiros institucionais, facilitando a 
comunicação entre as partes, apoiando na definição de estratégias a adoptar e propondo 
possíveis soluções para ultrapassar as principais dificuldades. Concretamente, o Projeto 
poderia responsabilizar-se por organizar os primeiros encontros, convidando os parceiros a 
interagir e a conhecer-se mutuamente. Estas ações ficariam fora do âmbito das 
convocatórias, embora cumprindo os mesmos procedimentos e critérios de elegibilidade, e 
seriam iniciativas do próprio Projeto. 
 
Muitos dos parceiros institucionais brasileiros entrevistados expressaram a necessidade de 
apoio para elaborar os termos de referência, incluindo a escolha da atividade apropriada 
no contexto da iniciativa e sobretudo, orçamentar os custos envolvidos. Estas dificuldades 
têm desmobilizado a participação de algumas instituições no processo de formalização de 
candidaturas. Neste sentido, o Projeto poderia organizar oficinas para elaboração dos 
termos de referência com maior frequência. 
 
Eventualmente, o Projeto poderia concentrar a componente financeira na sua esfera de 
competências e responsabilizar-se pela elaboração dos orçamentos das iniciativas, 
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adoptando por exemplo, um sistema de custos padrão para cada tipo de atividade, 
fundamentado nos preços de mercado. Isto simplificaria os procedimentos a observar pelos 
parceiros institucionais no âmbito das convocatórias e a própria função de monitoramento 
das ações por parte da UCP. 
 
Refira-se que este apoio seria justificado apenas numa fase inicial para desencadear ou 
consolidar os diálogos setoriais, cujos parceiros institucionais apresentam maiores 
dificuldades, sendo progressivamente reduzido ao longo do tempo. 
 
 

� Avaliar o sistema de convocatórias e rever o Manual de Execução do Projeto 
 
Praticamente a totalidade dos parceiros institucionais brasileiros entrevistados criticou o 
atual sistema de convocatórias, percebido como burocrático e pouco adaptado às 
respectivas agendas e prazos de tramitação interna. O sistema de convocatórias é 
considerado como um constrangimento que desmotiva a participação dos parceiros 
institucionais e não incentiva à elaboração e apresentação de planos de ação mais 
articulados e adequados à dinâmica dos diálogos. 
 
Todavia, este sistema de convocatórias poderá ser eficiente e bastante útil no contexto de 
um Projeto com uma equipe reduzida que deve, para optimizar o tempo, enquadrar e 
canalizar rapidamente as demandas que lhe são dirigidas. 
 
No caso de reformular o sistema de convocatórias, o Projeto poderia considerar: (i) alargar 
os prazos para a formalização das candidaturas aprovadas; (ii) aumentar o número de 
convocatórias ou (iii) simplesmente terminar com este sistema, procurando desenvolver 
formas de atendimento e apoio mais personalizados, em função das necessidades dos 
diálogos setoriais e dos respectivos parceiros institucionais. 
 
Em relação ao Manual de Execução, o Projeto deveria considerar a sua simplificação, 
disponibilizando aos parceiros institucionais somente a informação estritamente necessária 
para tramitar as suas candidaturas. 
 
Por exemplo, a ANTT, a ANATEL, o MMA, o MT e o MCT reclamaram que o Manual de 
Execução contem demasiada informação e parece destinar-se fundamentalmente à própria 
UCP. Por seu lado, os consultores consideram que os objetivos do Manual confundem-se 
com os do próprio Projeto e até com algumas das competências que deveriam ser da UCP, 
nomeadamente “apoiar a coordenação e articulação dos diálogos”. Por outro lado, as 
responsabilidades da UCP no contexto do Manual são essencialmente focadas em tarefas 
meramente operacionais, ficando excluídas competências fundamentais na esfera da 
articulação interinstitucional e política e da estratégia de comunicação do Projeto. 
 
 

� Seguir uma abordagem diferenciada: parceria estratégica vs cooperação 
tradicional 

 
Os diálogos setoriais, embora de carácter essencialmente técnico, constituem um 
instrumento de cooperação bilateral diferenciado dos tradicionais projetos de cooperação 
técnica, baseados no fortalecimento institucional. São particularmente utilizados pela CE 
no âmbito das suas parcerias estratégicas, assentes nos princípios da reciprocidade, 
complementaridade e interesse mútuo, numa conjuntura de receptividade política. 
 
Neste sentido, o Projeto deverá contribuir para promover o conceito de diálogo setorial à 
luz da parceria estratégica UE-Brasil, formalizada em 2007, e ainda amplamente 
desconhecida da maioria dos parceiros institucionais. 
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Nesta fase de transição, ou seja, do modelo de cooperação tradicional para um contexto de 
parceria estratégica, o Projeto deverá adoptar linhas de atuação estratégica diferenciadas. 
Por um lado deverá orientar o seu apoio para iniciativas articuladas com o diálogo político 
de alto nível. Além disso deverá promover ativamente a visibilidade dessas ações a fim de 
potencializar o seu impacto na parceria estratégica. Por outro lado, e para atingir 
resultados operacionais consistentes, o Projeto deverá apoiar igualmente iniciativas de 
fortalecimento institucional de acordo com o modelo de cooperação tradicional. 
 
Perante a natureza de cada diálogo setorial e de acordo com as necessidades de apoio de 
cada parceiro institucional, o Projeto deverá definir qual o nível de intervenção mais 
adequado a seguir no contexto de cada diálogo. 
 
No quadro indicado abaixo, propõe-se alguns exemplos concretos32 de possíveis linhas de 
atuação do Projeto, tendo em conta o cenário atual de alguns dos diálogos analisados no 
capítulo anterior. 
 
Exemplo 1: Assuntos económicos e financeiros 
 
Diálogo de natureza mais política 
Menor necessidade de apoio 
 
Linha de atuação do Projeto: 
Acompanhar a evolução do diálogo, tendo em 
consideração os desenvolvimentos ou orientações 
que possam ser úteis a outros diálogos, como por 
exemplo o diálogo em serviços financeiros ou em 
política de concorrência. 
 
Apoiar na elaboração de estudos comparados, ou 
estatísticas, que possam ser úteis ao diálogo na 
elaboração de políticas económicas conjuntas. 

Exemplo 2: Energia e Ambiente 
 
Diálogo de natureza mais política 
Maior necessidade de apoio 
 
Linha de atuação do Projeto: 
Apoiar o desdobramento destes diálogos em 
iniciativas de caráter mais técnico, ou de 
fortalecimento institucional, junto do MME e do 
MMA. 

Exemplo 3: Política regional 
 
Diálogo de natureza menos política 
Menor necessidade de apoio 
 
Linha de atuação do Projeto: 
Apoiar o desdobramento do diálogo em iniciativas 
de caráter mais político (no sentido de policy 
making) ou estratégico na perspectiva de 
desenvolver uma relação bilateral mais 
equilibrada. 
 
Apoiar ações que envolvam o desenvolvimento 
das relações com a América Latina ou o 
aprofundamento do processo de integração do 
Mercosur, em questões de política regional e 
cooperação transfronteiriça. 

Exemplo 4: Política de concorrência 
 
Diálogo de natureza menos política 
Maior necessidade de apoio 
 
Linha de atuação do Projeto: 
Apoiar o desdobramento do diálogo em 
iniciativas de caráter mais político (no sentido 
de policy making) ou estratégico na perspectiva 
de desenvolver uma relação bilateral mais 
equilibrada. 
 
Apoiar a realização de seminários e fóruns 
internacionais em questões de cooperação 
multilateral antitrust. 

 
Na medida do possível os diálogos setoriais deverão desenvolver-se, com graus de 
intensidade mais equilibrados, quer ao nível mais político, quer ao nível mais técnico, 
como é o caso, por exemplo, do diálogo em ciência e tecnologia. 
 

                                                
32 Refira-se que as linhas de atuação sugeridas aqui, a título meramente exemplificativo, não 
estejam já em implementação por parte do Projeto. Além disso, em função da dinâmica e evolução 
dos diálogos, a qualquer momento a linha de atuação do Projeto poderá necessitar de ser ajustada. 
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O que parece importante, é o Projeto estar consciente de que deverá assegurar uma 
estreita articulação entre o diálogo político de alto nível e as determinações do PAC com as 
iniciativas desenvolvidas ao nível dos diálogos setoriais de modo a cumprir com o seu 
principal objetivo que é reforçar e desenvolver a parceria estratégica entre a UE e o Brasil. 
 

� Reforçar os mecanismos de articulação interinstitucional 
 
A maioria dos diálogos setoriais é conduzida, do lado brasileiro, pelo MRE. Além disso, este 
Ministério acompanha o progresso dos diálogos e do PAC ao nível da Comissão Mista, sendo 
um ator fundamental na arquitectura institucional deste Projeto. Apesar disso, o MRE 
mantém escassos contatos com a Direção do Projeto. 
 
O único contato formal entre o Projeto e o MRE está previsto no contexto das reuniões 
anuais do Comitê Consultivo, onde este último se faz representar pela ABC. Devido à 
importância do MRE no contexto dos diálogos setoriais, esta falta de comunicação entre as 
partes parece bastante inadequada. 
 
Assim, os contatos diretos entre o MRE e a Direção do Projeto deveriam ser intensificados, 
não somente ao nível do Comitê Consultivo, para assegurar uma maior articulação com o 
diálogo político de alto nível no quadro da parceria estratégica. 
 
O mesmo raciocínio é válido para as relações institucionais entre a Direcção do Projeto e a 
DELBRA, onde a comunicação parece essencialmente focada nos aspectos operacionais. 
 
Tal como o MRE, a DELBRA está envolvida, desde o nível técnico ao nível político, na 
maioria dos diálogos e possui dados essenciais à Direção do Projeto no desempenho das 
suas funções, nomeadamente na manutenção de informação atualizada sobre a situação e 
progresso de cada um dos diálogos setoriais. A partilha de informações a este nível é 
particularmente importante no que se refere aos diálogos que, à partida, estão fora da 
esfera de intervenção direta do Projeto, como assuntos nucleares, transporte aéreo, 
assuntos económicos e financeiros, etc. 
 
Outro fator importante a considerar é assegurar a participação da Direção do Projeto nas 
reuniões da Comissão Mista e, sempre que possível, nas principais iniciativas realizadas no 
Brasil no âmbito de cada um dos diálogos setoriais. 
 

� Assegurar a visibilidade dos diálogos 
 
O Manual de Execução estabelece que as ações de visibilidade são essencialmente da 
responsabilidade dos parceiros institucionais, e o Projeto limita-se a garantir a criação de 
links na sua página web para as iniciativas em curso, ou que venham a ocorrer, no âmbito 
dos diálogos setoriais. 
 
Uma vez que as ações de visibilidade mútua e de divulgação das várias iniciativas são 
fundamentais para estimular a dinâmica dos diálogos, considera-se esta estratégia de 
comunicação manifestamente insuficiente e com fracas probabilidades de produzir 
impactos relevantes no contexto da parceria estratégica. 
 
Assim, recomenda-se vivamente ao Projeto desenvolver uma estratégia de comunicação e 
um plano de visibilidade específico a fim de assegurar a divulgação das informações 
pertinentes sobre os diálogos setoriais junto dos grupos-alvo visados Deverão ser 
combinados vários instrumentos nesta estratégia tais como a imprensa, as assessorias de 
comunicação dos parceiros institucionais, eventos de disseminação e divulgação do 
Projeto, folders e outros documentos informativos sobre os diálogos e outros meios 
considerados adequados. Uma ferramenta bastante útil é a criação, ou reformulação, da 
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página web do Projeto. Esta página deverá ser visualmente atrativa, conter as informações 
essenciais de forma simplificada, preferencialmente também em inglês, e ser regularmente 
atualizada. 
 
Na sua esfera de atuação o Projeto deverá igualmente procurar incentivar os parceiros 
institucionais a envolver, sempre que oportuno, organizações da sociedade civil ou do 
sector privado de modo a ampliar os efeitos multiplicadores de cada iniciativa. 
 
Por outro lado, é necessário fazer um maior esforço de divulgação do Projeto, junto das 
DGs da CE, uma vez que existe um desconhecimento geral sobre a existência deste Projeto. 
A DELBRA poderá desempenhar a este nível um papel fundamental. 
 

8.3 Considerações finais 
 
Ainda é cedo para avaliar a solidez dos intercâmbios desenvolvidos no âmbito dos diálogos 
setoriais já que a maioria das iniciativas é muito recente, concentrando-se sobretudo nos 
últimos dois anos. Prova disso, foram os diversos acontecimentos que tiveram lugar apenas 
no período de realização deste estudo, nomeadamente a terceira cúpula de Chefes de 
Estado UE-Brasil, a terceira reunião do Comitê Diretivo de Cooperação Científica e Técnica, 
a assinatura do memorando de entendimento em política de concorrência, a primeira 
reunião do diálogo em serviços financeiros e a participação do Brasil nos Open Days. Uma 
agenda intensa, dispersa pelos vários diálogos setoriais atualmente em curso, que 
demonstra um real empenho e disponibilidade entre as partes para fortalecer as relações 
bilaterais e ampliar as áreas de cooperação. 
 
Embora o grau de maturação das relações que se têm vindo a estabelecer no âmbito dos 
diálogos setoriais seja muito diversificado, a grande maioria dos parceiros institucionais e 
outros atores consultados no âmbito das entrevistas avaliam as relações UE-Brasil como 
positivas e com enorme potencial de crescimento. De um modo geral, existe genuíno 
interesse em ampliar as possibilidades de intercâmbio e conhecimento mútuo, embora em 
muitas situações não se saiba exatamente qual o caminho a tomar. 
 
Perante a complexidade deste universo de relações, a multiplicidade de parceiros e atores 
institucionais envolvidos e os diferentes graus de maturação dos diversos diálogos setoriais, 
a tentativa de classificação e a análise dos mesmos revelou-se um exercício sensível e nada 
consensual. 
 
Por outro lado, a idéia de parceria estratégica, fundamentada em relações de maior 
reciprocidade, equilíbrio e complementaridade de interesses ainda não está 
suficientemente divulgada. Para muitos dos atores institucionais, quer do lado brasileiro, 
quer do lado europeu, este quadro de referência constitui inclusivamente uma novidade. 
Embora se reconheça o crescente protagonismo do Brasil a nível mundial e o seu potencial 
econômico emergente, algumas DGs, por simples desconhecimento, consideram que faz 
mais sentido cooperar e estreitar relações a nível regional com a América Latina do que 
concentrar atenções na cooperação bilateral com o Brasil. No entanto, note-se que tanto a 
abordagem bilateral com o Brasil, como a abordagem regional com a América Latina ou o 
Mercosur, se complementam e ambas servem para reforçar os diálogos setoriais e, 
consequentemente, fortalecer a parceria estratégica. 
 
Neste contexto, o Projeto poderá constituir-se como um instrumento diferenciado 
relativamente ao modelo de cooperação tradicional e contribuir de forma decisiva para 
difundir esta nova abordagem, adotando linhas de atuação diferenciadas adaptadas a cada 
diálogo setorial e a cada parceiro institucional. Por um lado, deve apoiar iniciativas 
articuladas com o diálogo político de alto nível e promover ativamente a visibilidade dessas 
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ações. Isto porque a probabilidade destas iniciativas provocarem impacto na parceria 
estratégica é sensivelmente maior. Por outro, nesta fase de transição, e para atingir 
resultados consistentes, o Projeto deverá apoiar igualmente iniciativas orientadas para o 
modelo de cooperação tradicional, fundamentado no fortalecimento institucional. 
 
A recente nomeação dos novos Comissários europeus, a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa que institui dois novos cargos de alto nível na UE e as próximas eleições do Brasil, 
preconizam um futuro a muito curto prazo fértil em mudanças institucionais, em que 
ambas as partes estarão mais concentradas nas próprias questões internas. Este cenário 
poderá constituir-se como pouco favorável ao contexto de atuação do Projeto. 
 
Por fim, face à evolução dos acontecimentos e à dinâmica dos diálogos setoriais, o 
presente estudo, e particularmente o ponto de situação de cada diálogo, irá necessitar 
rapidamente de uma atualização. 
 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 69 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
II Cúpula Brasil-União Européia, Declaração Conjunta, Dezembro 2008. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/brasil_municipios/declaracao_conjunta.
pdf 
 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Européia e a República 
Federativa do Brasil. 
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redi
rect=true&treatyId=2041 
 
Acordo-quadro de Cooperação entre a Comunidade Econômica Européia e a República 
Federativa do Brasil. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21995A1101(01):PT:NOT 
 
Acordo-quadro Inter-regional de Cooperação entre a Comunidade Européia os seus Estados-
membros, e o Mercado Comum do Sul e os seus Estados-partes. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21996A0319(02):PT:HTML 
 
Ajuste Complementar de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a 
Comunidade Européia, Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, Agosto 2008. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/090302_SEGES_Ajuste_complementar.pd
f 
 
Brazil Country Strategy Paper 2007-2013, Comissão Européia, Maio 2007. 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/csp/07_13_en.pdf 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Para uma Parceria 
Estratégica UE-Brasil, COM(2007) 281 final, Comissão Européia, Bruxelas, Maio 2007. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0281:FIN:PT:PDF 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, A União Européia e a 
América Latina: uma parceria entre protagonistas globais, COM(2009) 495/3, Comissão 
Européia, Bruxelas, Setembro 2009. 
http://ec.europa.eu/external_relations/la/docs/com09_495_pt.pdf 
 
Comunicado Conjunto da X Reunião da Comissão Mista Brasil-União Européia. 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/2007_joint_declar_pt.pdf 
 
Comunicado Conjunto da XI Reunião da Comissão Mista Brasil-União Européia. 
http://ec.europa.eu/external_relations/brazil/docs/joint_comm_11_070709_pt.pdf 
 
Development Cooperation between the European Commission and Latin America, EC-LA 
Development Cooperation Guide 2008-2010, EuropeAid – Serviço de Cooperação, Comissão 
Européia. 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/documents/ec-la_development_cooperation_guide_2008-
2010_en.pdf 
 
Dialogues for Sustainable Development: Brazil and the European Union – The Role of 
Innovation, Technical Report, Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), 
Lisboa, Janeiro 2008. 
http://www.mariajoaorodrigues.eu/lisbon-agenda/group/outcomes/content.php?id=9 
 
 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 70 

 
 
Integração Regional e Desenvolvimento, O Diálogo Brasil-UE sobre Política Regional, 
Outubro 2008. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/international/pdf/eu_br_regint_pt.pdf 
 
Livro Azul 2008 da Cooperação da União Européia no Brasil, Delegação da Comissão 
Européia no Brasil e Embaixada de França no Brasil, Brasília, Setembro 2008. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/brasil_municipios/Livro_Azul_Coopue.pd
f 
 
Manual de Execução do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Brasília, Abril 2009. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/dialogo_setoriais/Seges_DS_manual_exe
cucao.pdf 
 
Matriz dos diálogos estabelecidos em articulação com o Plano de Ação Conjunto, Comitê 
Consultivo do Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, Brasília, Março 2009. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/dialogo_setoriais/SEGES_DS_BIB_parceri
a_estrategica.pdf 
 
Memorando de Entendimento sobre cooperação entre a Comissão Européia e a República 
Federativa do Brasil referente ao programa bilateral de cooperação 2007-2013. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/dialogo_setoriais/SEGES_DS_BIB_CP_me
morando.pdf 
 
Parceria Estratégica Brasil-União Européia, Plano de Ação Conjunto. 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/brasil_municipios/plano_acao.pdf 
 
Participação Brasileira nos Programas-quadro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
da União Européia, Delegação da Comissão Européia no Brasil, Brasília, 2009. 
 
Regulamento (CE) no 1905/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um 
instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento, Dezembro 2006. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0071:PT:PDF 
 
Regulamento Interno do Comitê Consultivo do Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais UE-
Brasil (1ª versão). 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/dialogo_setoriais/SEGES_DS_BIB_Regula
mento_InternoComite.pdf 
 
Third European Union-Brazil Summit, Joint Statement, Conselho da União Européia, 
Bruxelas, Outubro 2009. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/110440.pdf 
 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 71 

 
ANEXOS 
 



Estudo de Base dos Diálogos Setoriais UE-Brasil 72 

ANEXO 1: LISTA DE PESSOAS ENTREVISTADAS 
 
 

INSTITUIÇÃO NOME CARGO / UNIDADE 

Jean-François Soupizet Chefe de Unidade, Relações 
Internacionais DG Sociedade da 

Informação e Meios de 
Comunicação Fabio Nassarre de 

Letosa 
Administrador, Relações Internacionais 

DG Concorrência Eva Valle Lagares Oficial para a Política de Concorrência, 
Relações Internacionais 

Heliodoro Temprano 
Arroyo 

Chefe de Unidade Adjunto, Economia 
Internacional e Globalização DG Assuntos Económicos 

e Financeiros 
Willem Kooi Analista Económico, Globalização e 

Política de Desenvolvimento 

DG Mercado Interno e 
Serviços 

Anne-Charlotte 
Bournoville 

Chefe de Unidade Adjunta, Aspectos 
Externos do Mercado Interno 

Timothée Sautter Oficial para Assuntos Económicos e 
Comércio, Relações com os Mercosur 

Ewa Czarnecka-
Gogolewska 

Oficial para Assuntos Económicos e 
Comércio, Relações com os Mercosur 

Pedro Velasco Martins 
Oficial para Compras Governamentais e 
Propriedade Intelectual 

DG Comércio 

Paulo Luciano Administrador, Assuntos Sanitários e 
Fitossanitários 

DG Pesquisa Luis Samaniego-Moffre Oficial para a América Central, Brasil e 
México, Dimensão Internacional do FP7 

Daniele Dotto Chefe de Unidade, Diálogo Social e 
Alargamento DG Pessoal e 

Administração 
Madalina Glicor Oficial Administrativa, Diálogo Social e 

Alargamento 

Henrique Henriques 
Oficial de Relações Internacionais, 
Relações com o Brasil 
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Relações com o Brasil 

DG Relações Externas 

Davide Zaru Oficial de Relações Internacionais, 
Direitos Humanos 

DG Ambiente Giulio Volpi Oficial para a América Latina, 
Relações Internacionais e Alargamento 

Juan Garay Coordenador da Equipa da Saúde, 
Desenvolvimento Social e Humano 

DG Desenvolvimento 

Giorgio Ficcarelli 
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Desenvolvimento Social e Humano 
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INSTITUIÇÃO NOME CARGO / UNIDADE 

Fernando Vasquez Chefe de Unidade Adjunto, Condições 
de Trabalho e Adaptação à Mudança 

Manuel Hubert 
Analista Socio-económico, Condições de 
Trabalho e Adaptação à Mudança 

DG Emprego, Assuntos 
Sociais e Igualdade de 
Oportunidades 

Cynthia Van der Louw Oficial de Relações Internacionais, 
Relações Internacionais e Alargamento 

Lennart Deridder Oficial de Relações Internacionais, 
Relações Internacionais em Energia 

Maria Guzmán Gomez Oficial de Relações Internacionais, 
Relações Internacionais em Transporte 

Jacques Michaux Chefe de Unidade Adjunto, Transporte 
Marítimo 

Mark Nicklas 
Oficial de Relações Internacionais, 
Transporte Aéreo 

Michaël Mastier Perito em Navegação por Satélite, 
Sistemas Inteligentes de Transporte 

DG Energia e Transportes 

Victor da Fonseca Gestor de Projectos, Rede 
Transeuropeia de Transportes 

Véronique Hyeulle Administradora para o Mercosur, 
Relações Internacionais 

Constantin Livas Administrador, Têxteis, Moda e 
Indústrias de Design 

DG Empresas e Indústria 

Jean-Louis Clipet 
Administrador, Aço, Metais Não 
Ferrosos e Produtos Minerais 

DG Política Regional Ramon Lopez Sanchez Oficial de Relações Internacionais, 
Relações com Países Terceiros 

Nathalie Stockwell Coordenadora, Cooperação e Programas 
Internacionais 

DG Educação e Cultura 

Sana Ouchtati Oficial para a Cultura, Política Cultural 
e Diálogo Intercultural 

DG Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Lionel Mesnildrey Oficial para a América do Sul, Relações 
Internacionais 

DG Fiscalidade e União 
Aduaneira 

Oksana Zikuna 
Oficial para o Sistema Generalizado de 
Preferências, Facilitação do Comércio 

Comité Económico e 
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Escola Europeia de 
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INSTITUIÇÃO NOME CARGO / UNIDADE 

Rita Cauli Assessora do Programa de Cooperação 

José Mouta Assessor para a Cooperação Económica 

Paulo Lopes Conselheiro, Sociedade da Informação e 
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Angel Landabaso Encarregado de Negócios 

Delegação da Comissão 
Europeia no Brasil 

Christian Burgsmüller Primeiro Secretário, Chefe de Secção 
para Assuntos Políticos 
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Comunidades Europeias 
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Maria Edileuza 
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Ministério das Relações 
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Tiago Falcão Silva Secretário Adjunto, Secretaria de 
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Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

Mário Ramos Maia Consultor Internacional, Projecto de 
Apoio aos Diálogos Sectoriais 

Luís Henrique 
D´Andreia 

Ex-Director Nacional, Projecto de Apoio 
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Administração Pública 
Frederico Guanais Chefe da Assessoria de Cooperação 

Internacional 

Ministério da Ciência e 
Tecnologia 

José Monserrat Filho Chefe da Assessoria de Assuntos 
Internacionais 

Comissão de Valores 
Mobiliários 

Eduardo Manhães 
Ribeiro Gomes 

Superintendente de Relações 
Internacionais 
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INSTITUIÇÃO NOME CARGO / UNIDADE 

Sérgio Paixão Pardo Coordenador de Assuntos Internacionais 

Flávia Diniz Mayrink 
Assessor Internacional, Divisão de 
Temas Multilaterais 

Eduardo Botelho 
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Assessor Especial do Ministro 

Ministério da Saúde 

Carlos Felipe Almeida 
d’Oliveira 

Coordenador para o Mercosul 

Raquel de Carvalho 
Oliveira 

Especialista em Assuntos Internacionais 

Anne de Souza Especialista em Assuntos Internacionais 
Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Leandro Luiz Viegas Chefe da Assessoria Internacional 

Gilberto Hollauer Assessor Especial 
Ministério de Minas e 
Energia Marco Aurélio dos 

Santos Araújo 
Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental 

Maria Lúcia Barillo 
Ribeiro 

Assessora Internacional 
Ministério dos 
Transportes 

Vânia Azevedo Venâncio Assessora Internacional 

Helmut Schwarzer 
Secretário de Políticas de Previdência 
Social Ministério da Previdência 

Social 
Larissa Lamera Assessora de Relações Internacionais 

Rafael Quirino Santos Gestor, Secretaria de Assuntos 
Internacionais 

Cláudia Martinelli 
Wehbe 

Gestora, Secretaria Executiva Ministério da Fazenda 

Danielle Delduque Gestora, Secretaria de Assuntos 
Internacionais 

Fernando Antônio Lyrio 
Silva 

Chefe da Assessoria Internacional 
Ministério do Meio 
Ambiente Gabriela Hönnicke 

Antunes 
Analista Ambiental, Assessoria 
Internacional 

Leonardo Osvaldo 
Barchini Rosa 

Chefe da Assessoria Internacional 

Ministério da Educação 

Maria Auriana Diniz Assessora, Assessoria Internacional 
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INSTITUIÇÃO NOME CARGO / UNIDADE 

Henrique Villa da Costa 
Ferreira 

Secretário de Políticas de 
Desenvolvimento Regional 

Paulo Pitanga do 
Amparo 

Director, Departamento de 
Planejamento Regional 

Reynaldo Vasconcelos Assessor Especial 

Ministério da Integração 
Nacional 

Carlos Eduardo Bastos 
Fialho 

Assessor de Comunicação 

Clóvis Luiz Zimmermann Analista de Comércio Exterior, 
Secretaria de Tecnologia Industrial 

Ministério do 
Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior 

Carolina Pancotto 
Bohrer 

Analista, Secretaria de Comércio 
Exterior 

Maria Katia Batista 
Superintendente de Relações 
Institucionais 

Paulo Henrique Silvestri 
Lopes 

Superintendente de Regulação dos 
Serviços de Distribuição 

Patrícia Trindade 
Dontal 

Especialista em Regulação 

Frederico Rodrigues Superintendente de Estudos de Mercado 

Odenir José dos Reis Assessor de Regulação dos Serviços de 
Geração 

Agência Nacional de 
Energia Eléctrica 

Júlio César Rezende 
Ferraz 

Especialista em Regulação dos Serviços 
de Transmissão 

Agência Nacional de 
Aviação Civil 

Bruno Silva Dalcomo Superintendente de Relações 
Internacionais 

Ronaldo Cabral 
Magalhães 

Assessor, Superintendência Executiva 

Flávio Berthoud Gerente Executivo 
Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 

Márcio de Oliveira Pinto Superintendente de Serviços de 
Transporte de Cargas 

Agência Nacional de 
Telecomunicações 

Jeferson Fued Nacif Assessor Internacional 

Valéria Guimarães de 
Lima e Silva 

Chefe da Assessoria Internacional 
Conselho Administrativo 
de Defesa Económica 

Sérgio Aguíno Assessor da Presidência 

Supremo Tribunal 
Federal 

Joaquim Barbosa Ministro 
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INSTITUIÇÃO NOME CARGO / UNIDADE 

Fernando Antônio dos 
Santos Matos 

Coordenador, Programa de Protecção 
dos Defensores dos Direitos Humanos 

Francisco George de 
Lima Beserra 

Especialista em Direitos Humanos 

Alexandre Reis 
Nascimento 

Assessor, Departamento de Cooperação 
Internacional 

Maité Schmitz Assessora Internacional 

Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos 

Clarissa Jokowski Coordenadora da Promoção dos Direitos 
GLBT 

Tribunal Superior 
Eleitoral 

Joaquim Barbosa Vice-presidente 
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ANEXO 2: GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
1. Perguntas gerais sobre a organização: 
 

• Descrição geral (objectivos, competências, orçamento, recursos humanos); 
• Estrutura interna para as relações internacionais (responsáveis, principais 

experiências e actividades); 
• Documentação. 

 
 
2. Perguntas sobre o diálogo (se existir): 
 

• Enquadramento legal (acordos, memorandos de entendimentos, termos de 
referência, declarações conjuntas); 

• Objectivos e temas prioritários, importância do diálogo para a instituição; 
• Modus operandi (mecanismos de apoio ao diálogo, planos de trabalho, instrumentos 

de gestão, modos de coordenação, parceiros institucionais associados, actividades 
recentes, supervisão); 

• Sinergias e alinhamento com outros diálogos; 
• Principais dificuldades e recomendações para ultrapassá-las; 
• Lessons learned: aspectos positivos e negativos, o que pode ser melhorado; 
• Principais resultados e perspectivas para o futuro; 
• Como pode o Projecto contribuir para melhorar o diálogo; 
• Importância do diálogo para reforçar a parceria estratégica. 

 
 
3. Perguntas sobre o diálogo (se não existir): 
 

• Sobre o interesse em estabelecer relações mais estreitas e eventual apoio político; 
• Possíveis objectivos e temas prioritários, importância do diálogo para a instituição; 
• Sugestão de mecanismos de apoio ao diálogo, possíveis modos de coordenação, 

possíveis parceiros institucionais a envolver); 
• Possíveis sinergias e alinhamento com outros diálogos; 
• Recursos necessários e resultados esperados; 
• Actividades que podem ser realizadas; 
• Como pode o Projecto contribuir para dinamizar o potencial diálogo. 
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ANEXO 3: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIÁLOGOS SETORIAIS 
 
 
Breve descrição 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enquadramento legal ou formal 
 

Acordo Data Parceiros institucionais 

   

 
 
Objetivos e temas prioritários 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modus operandi 
 
Mecanismos de apoio ao diálogo, planos de trabalho, instrumentos de gestão, modos 
de coordenação, parceiros institucionais associados, atividades recentes, supervisão. 
 
 

 
 
Resultados (se existirem) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principais dificuldades e perspectivas para o futuro 
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Parceiros institucionais 
 

Parceiros brasileiros Ponto de contato Telefone/E-mail 

   

   

 

Parceiros europeus Ponto de contato Telefone/E-mail 

   

   

 
 
Recomendações 
 
 
 
 
 
 

 


