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O projeto é pertinente e coerente com as prioridades do governo do Brasil e da União Europeia (EU) pelo
desenvolvimento dos diálogos setoriais de interesse mútuo. O Documento de Orientação Estratégica para a
cooperação UE-Brasil no período 2007-2013 (CSP) propôs focar as intervenções em duas áreas prioritárias
principais: reforçar a relação bilateral e promover a dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável. Na
primeira destas áreas, o CSP preconiza o desenvolvimento de ações específicas em matéria de apoio aos
diálogos setoriais UE-Brasil (onde se enquadra o presente projeto), com destaque para os que contribuam para
promover a inclusão e equidade sociais, mas também os referentes a outros desafios do desenvolvimento do
país. No plano político do projeto, a Comissão Mista UE-Brasil constitui um mecanismo privilegiado para o
desenvolvimento das relações bilaterais. Foi no âmbito das reuniões da Comissão Mista que se iniciaram os
diálogos setoriais bilaterais. 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 reuniões de cúpula anuais e da
adoção de um Plano de Ação Conjunto (PAC). O desenho do projeto foi destilado desses acordos e reflete
portanto uma vontade institucional que os principais sócios do processo e dos diálogos partilharam desde o
inicio. No plano operativo do projeto (técnico), entre os principais atores do projeto está o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). O MP foi identificado como principal executor devido à sua
capacidade e posição dentro do aparato estatal, com uma visão horizontal e com relações estabelecidas com o
resto dos Ministérios, pela sua função. No entanto, o MP não tem participado anteriormente nos espaços
políticos acima descritos, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Ministério da Integração Regional
(MI), que tem uma boa visão estratégica do processo. Este fato pode ter vindo a separar ligeiramente a
representatividade política da realidade técnica de execução do projeto no dia a dia da implementação (ver
eficácia).

A eficiência do projeto é boa, especialmente no nível do desempenho financeiro. A disponibilização de
recursos financeiros é feita adequadamente. Os custos dos insumos fornecidos pela ATI correspondem às
previsões contratuais. Os recursos são administrados de forma responsável e eficiente pela unidade de
coordenação do projeto no MP (UCP), a qual  realiza um seguimento adequado dos contratos e subvenções,
focado não só na execução financeira, mas também técnica. A primeira convocatória formalizou-se com o apoio
a 22 ações; 2 destas ações não foram finalmente formalizadas. Essa convocatória acentuou os temas de:
desenvolvimento e coesão social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional e ordenamento do
território. O valor limite disponibilizado para cada ação foi de $ 600.000 Reais, com a contrapartida nacional
fixada em 30%. A Segunda Convocatória formalizou-se com o apoio a 11 ações. O valor disponibilizado por
ação foi de $ 300.000 Reais sendo estabelecidos os limites percentuais de 65% para contratação de peritos e
35% para missões e apoio logístico. As ações se concentraram no período de Fevereiro a Julho de 2010.  Até
ao momento foram executados 95% do orçamento previsto para a 1a e a 2a convocatórias da fase piloto do
projeto.  A equipe de coordenação do projeto no MP, a UCP, utiliza o QL como ferramenta de gestão de uma
forma limitada, tratando as premissas e lógica do ML mais como uma relação de atividades que como uma
sequência estratégica ao serviço do desenvolvimento da parceria estratégica UE-Brasil. O Plano de Atividades
existente para a execução do projeto está limitado à realização das convocatórias. O sistema de convocatórias
(principal canal de execução das atividades do projeto) é definido no Manual de Execução do Projeto,
actualmente em revisão com o objetivo de facilitar seu melhor entendimento pelos parceiros. O interesse e
dedicação ao projeto pela Delegação no Brasil é manifesto, os responsáveis mantêm reuniões frequentes com
a UCP.

A eficácia do projeto se vê limitada pela indefinição do conceito de diálogo, que estreita o quadro de ação do
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projeto e dos parceiros na hora de ter acesso aos serviços. Mesmo que um diálogo por definição seja um
concepto necessariamente aberto e flexível, de forma a conter a riqueza e o dinamismo das relações setoriais e
institucionais bilaterais, é também compatível com certo nível de definição e estrutura que facilitem o
entendimento mútuo entre as partes. Sem uma definição adequada dos diálogos a serem apoiados, corre-se o
risco de confundir ações de apoio individuais (meios instrumentais) com os próprios diálogos (fins
estratégicos). As convocatórias são consideradas o único mecanismo de execução do projeto, o que limita a
capacidade de iniciativa necessária por parte do projeto para propor e dinamizar por si mesmo ações e
diálogos. Este fator poderia estar limitando a qualidade dos produtos obtidos. O limitado número de técnicos
de apoio operacional na UCP, disponibilizados pelo MP, sobrecarrega excessivamente a direção do projeto
com questões de ordem logística e operacional, comprometendo o planejamento das questões estratégicas. A
UCP precisa ser reforçada com pessoal suficiente na parte operativa, e experiência sênior na parte diretiva, de
forma a facilitar uma maior integração dos níveis de execução. Não se incluem atividades nem de seguimento
interno (leitura de indicadores) nem de visibilidade e comunicação (por parte da UCP). Ambos os tipos de
atividades acrescentariam valor – estatégico - a um projeto desta natureza; especialmente numa fase de
aprendizagem como a actual fase-piloto, desenhada para validar a lógica do projeto e sua versatilidade como
dinamizador da estratégia conjunta UE-Brasil. O nível de implementação final (especialmente na fase seguinte
do projeto) dependerá muito da integração dos níveis político e técnico-operativo. Os IOVs são
insuficientemente precisos para refletir a contribuição potencial dos produtos aos resultados.

Existem fatores que limitam as perspectivas de impacto. O sistema de comunicação e articulação institucional é
deficiente. Neste tipo de projeto esta deficiência afeta principalmente a probabilidade de impacto devido ao
divórcio já mencionadoentre os espaços político (diálogos) e operativo (ações). A pesar 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 é insuficiente. 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. O fato do projeto estar sendo coordenado pelo MP (via UCP),
órgão que tem interações com todos os demais ministérios, facilita a articulação entre os parceiros
institucionais, mas limita a visão mais estratégica e política dos diálogos, diminuindo o seu impacto. É
importante salientar a importância dos parceiros institucionais terem uma real compreensão do propósito do
projeto, para que este não seja somente uma oportunidade para a realização de ações pontuais. Existe uma
tendência, refletida no estudo de base dos diálogos e comprovada por este monitoramento, para abordar os
diálogos com base no critério “instituição” em detrimento do critério “setor”. Não deve perder-se a perspectiva
integrada ou convergente dos diálogos na base do critério “setor”. Caso contrário, poderá perder-se a
contribuição para o desenvolvimento da parceria estratégica (objetivo último do projeto)

A sustentabilidade geral é boa. Os diálogos setoriais constituem um instrumento privilegiado de cooperação e
política externa utilizado pela UE, particularmente no âmbito das parcerias estratégicas com países terceiros,
que reforça os princípios da reciprocidade, complementaridade e interesse mútuo, numa conjuntura de
receptividade política. A conjuntura de receptividade política (parceria estratégica) sem dúvida facilita a
sustentabilidade das ações no quadro do projeto. A seguinte fase deve  reforçar essa idéia estratégica de
conjunto para melhorar a sustentabilidade.  É muito provável que os apoios políticos no contexto da parceria
estratégica continuem após o termo do projeto. As atividades do projeto inserem-se em processos
preexistentes muito mais amplos, abrangentes e profundos, que de alguma forma darão continuidade e
garantirão a permanência das relaões após a conclusão do projeto. A execução das ações que resultam das
convocatórias é feita com instituições principalmente governamentais, as quais têm programas e orçamento
regular e poderiam integrar as ações iniciadas dentro da sua própria estratégia e dar-lhes assim
sustentabilidade financeira. A sustentabilidade das ações dos contratos de subvenção está parcialmente
garantida pela sua inserção em projetos mais amplos e mais longos. Falta uma estratégia de saída financeira
geral, embora esta possa vir a ser formulada no quadro da segunda fase do projeto.

O projeto deve ser percebido como um instrumento de cooperação diferente da cooperação técnica tradicional
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(baseada no fortalecimento institucional de uma das partes), que contribui para criar uma nova cultura de
relações bilaterais fundamentada em relações de maior reciprocidade, equilíbrio e complementaridade de
interesses. Este conceito ainda não está suficientemente divulgado, e resulta desconhecido por muitos dos
parceiros (beneficiários das ações do projeto). Recomendações: R1.- (Comitê Consultivo, DELBRA, MRE, MI,
MP) Aumentar o papel do MI na execução do projeto (devido à sua visão estratégica e experiência anterior na
condução de diálogos setoriais a nível político-estratégico) e favorecer uma integração da sua visão na gestão
do projeto pela UCP. R2.- (Comitê Consultivo, DELBRA) Aumentar e melhorar a comunicação entre os níveis
político e técnico do projeto (orientações estratégicas) por médio duma sistematização e estreitamento das
relações, contato e trocas de informação entre o MRE , MRE (ABC) e o MP. R3.- (MP, UCP) Racionalizar os
diálogos de uma perspectiva estratégica favorecendo a sua estruturação. Definir as características estruturais
fundamentais dos diálogos para facilitar a sua compreensão pelos parceiros internacionais e assim evitar
dispersão de ações não enquadradas em diálogos setoriais. R4.- (Comitê Consultivo, MP (UCP)) Potenciar nas
convocatórias as ações integradas e convergentes  (priorizar e reduzir o leque das ações e temáticas), evitando
apoiar ações isoladas que tenham um caráter puramente institucional, sem articulação setorial. R5.- (UCP,
SOGES) Conceber e aplicar urgentemente a Estratégia de Comunicação e Visibilidade. R6.- (UCP) Desenhar
Estratégia de Monitoramento de Impactos das ações, evolução dos diálogos, leitura de aprendizados e boas
práticas. Pôr em funcionamento um “Observatório dos diálogos”, como instrumento de seguimento e
monitoramento dos diálogos (sendo a sua primeira peça o estudo de base do estado dos diálogos setoriais, de
Nov-Dez de 2009). R7.- (Comitê Consultivo, MP) Internacionalizar as ações apoiadas pelos diálogos
(aumentando o seu âmbito propositivo do lado europeu), utilizando a estratégia de comunicação da (R5). R8.-
(MP) Aumentar a dotação da equipe de gestão do projeto e evitar a rotação de pessoal (UCP)


