
BRASIL
FICHA DE PAÍS

O PROGRAMA PARA A COESÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·

SECRET
A

R
íA

  D
E

  L
A 

 IN

TEGRACIÓN  SOCIAL  CEN
TR

O
A

M
ERICANA

Consórcio liderado por:

NOVEMBRO

TRABALHAMOS COM:

 ◗ Secretaria de Desenvolvimento Regional
 ◗ Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios
 ◗ Ministério do Planejamento, Desenvolvi-

mento e Gestão
 ◗ Ouvidoria-Geral da União
 ◗ Tribunal Superior Eleitoral
 ◗ Secretaria Nacional de Políticas para 

Mulheres
 ◗ Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento
 ◗ Escola Nacional de Administração Pública
 ◗ Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome
 ◗ Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior
 ◗ Secretaria Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência
 ◗ Secretaria Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente

DELEGAÇÃO 
DA UNIÃO 
EUROPEIA

As principais áreas de cooperação da UE no 
Brasil incluem: direitos humanos, redução da 
pobreza, proteção do meio ambiente, 
mudança climática e energia, 
desenvolvimento econômico e social, 
educação, saúde, alimentação e nutrição, e 
agricultura sustentável, assim como migração 
e asilo.

PARA APOIAR A COESÃO SOCIAL COM

ATUAÇÃO DO PROGRAMA EUROsociAL+

FOMENTAMOS O DIÁLOGO PAÍS 

A EUROsociAL+ iniciou o diálogo com o Brasil 
em 2016, quando foram visitadas diversas 
instituições e identificado um portfólio de 
ações que foram sendo desenvolvidas. Após a 
mudança de governo, e face à necessidade de 
se voltar a abrir um diálogo com as novas 
autoridades, foi efetuada uma missão em maio 
de 2019, desta vez para a preparação de uma 
futura reunião de diálogo país, que é uma 
ferramenta metodológica da EUROsociAL+, 
para o reforço do diálogo de políticas a nível 
de país, com uma grande diversidade de atores 
e liderada pelos pontos focais. A missão de 
maio permitiu que se desse a conhecer o 
programa e sua modalidade de atuação às 
novas autoridades; a revisão do portfólio atual 
e a exploração da possibilidade de se dialogar 
com outros atores.

EM SINERGIA 
COM OS PONTOS 
FOCAIS

QUE CONTRIBUAM 
PARA OS

2
Ações em 

processo de  
DIÁLOGO

20
AÇÕES DE 

ACOMPANHAMENTO  
EUROsociAL+

11 Ações
Ações Regionais

4 Ações
Área de Políticas 
de Igualdade de 
Gênero

2 Ações
Área de Políticas Sociais

3 Ações
Área de Políticas de Governança Democrática

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA



COMPARTILHANDO 
EXPERIÊNCIAS

 ◗ O Brasil participa no Programa EUROsociAL+ 
como cedente de suas boas práticas 
institucionais, de entre as quais se destacam: 
a defesa de mulheres infratoras vítimas de 
violência de gênero; Núcleos universitários de 
Apoio Contábil e Fiscal — NAF —; sistema de 
medição do direito de acesso às informações; 
política de desenvolvimento urbano e capacidade 
jurídica de pessoas em situação de deficiência 
intelectual.

 ◗ Rede de Educação Fiscal na América Latina, para implementar os Núcleos de Apoio 
Contábil e Fiscal — NAF —, liderada pelo Brasil.

 ◗ Escola de inverno “Políticas sociais no quadro da integração regional” do Mercosul.
 ◗ Rede de Tributação Internacional do Centro Interamericano de Administrações Tributárias 

— CIAT —.
 ◗ Com a Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos — AIAMP —, participa nas 

ações: fortalecimento da cooperação no combate à corrupção da Rede Anticorrupção 
da AIAMP; fortalecimento institucional para combater os impactos diferenciados da 
corrupção nas mulheres através do Grupo Especializado em assuntos de gênero; e 
na atualização e implementação dos Guias de Santiago sobre a proteção a vítimas e 
testemunhas.

 ◗ Implementação das Novas Regras de Brasília a nível latino-americano e o melhoramento 
do acesso à justiça pelas populações vulneráveis na Região Ibero-americana, através da 
Cúpula Judicial Ibero-americana — CJI —.

 ◗ Implementação colaborativa do Modelo de Gestão Documental e a promoção de 
legislativos abertos na América Latina da Rede de Transparência e Acesso à Informação — 
RTA —. Também na ação de perspectiva de gênero nas políticas de transparência e acesso 
às informações na América Latina.

 ◗ Rede Latino-Americana de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional com 
o estabelecimento de instrumentos de ordenamento territorial que permitam o 
melhoramento da governança multinível, o uso eficiente e sustentável do território e o 
fechamento de brechas socioeconômicas entre os territórios.

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/brasil/

AÇÕES REGIONAIS

Área: Políticas de Igualdade
de Gênero

Linha de ação: Transversalização da perspectiva 
de gênero, desenvolvimento de estatísticas de 
gênero e pressupostos sensíveis ao gênero

Incorporamos a perspectiva de gênero na for-
mação destinada ao setor público pela Escola 
Nacional de Administração Pública — ENAP —, 
no quadro da Escola Ibero-americana de Admi-
nistração e Políticas Públicas (EIAPP). No Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, trabalhamos na concepção das políticas 
de igualdade de gênero e integração em políti-
cas de desenvolvimento social.

Linha de ação: Autonomia econômica e cuidados

Apoiamos o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento no fortalecimento das políticas 
públicas de gênero e sustentabilidade do coope-
rativismo brasileiro.

Linha de ação: Autonomia política e paridade

Apoio técnico à Secretaria Nacional de Políticas 
para Mulheres para a reforma da Lei de Cotas 
para a efetiva participação política das mulheres 
na eleição de 2018.

Área: Políticas de Governança 
Democrática

Linha de ação: Desenvolvimento regional

Acompanhamento da reforma da Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Regional. Apoiamos a 
concepção de reformas em dupla direção (regio-
nal-nacional). Ações multipaíses: 

 ◗ Juntamente com o Peru e a Guatemala: ino-
vação com metodologias baseadas na Regio-
nal Innovation Smart Specialization Strategy 
(RIS3).

 ◗ Juntamente com o Uruguai e a Argentina: 
apoiamos o impulso do fortalecimento de pro-
gramas de cooperação transfronteiriça, na área 
da Bacia do Rio Uruguai e na Lagoa Mirim.

Linha de ação: Acesso à justiça

Implantação da prática da mediação comunitária 
desenvolvida pelo Programa Justiça Comunitária 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios do Brasil.

Linha de ação: Bom governo

Apoio à Controladoria-Geral da União (CGU) 
no fortalecimento das ‘ouvidorias’ (defensorias 
do povo) como canal de participação cívica.

Área: Políticas Sociais

Linha de ação: Políticas de inclusão social 
e luta contra a pobreza 

Apoiamos a implementação da Estratégia Na-
cional de Investimentos e Negócios de Impac-
to, juntamente com o Ministério da Economia.

Linha de ação: Políticas para a juventude,  
a adolescência e a infância

Juntamente com a Secretaria Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, é dado 
apoio à criação do protocolo de proteção a 
crianças e adolescentes refugiados, apátridas 
e de outras condições. No quadro da ação, 
foi realizado o seminário internacional sobre 
crianças e adolescentes migrantes juntamente 
com a OEI, Aldeas Infantiles, IPPDH e outros 
cooperantes (setembro de 2018) e uma visita 
à Costa Rica para se conhecer a experiência 
desse país nessa área (dezembro de 2018).

◗ Publicações
 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗ Como gerar empregabilidade para a juventude
 ◗  Boas práticas para o desenvolvimento dos 

Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)
 ◗  Avaliação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional do Brasil, no período 
de 2004-2017, e proposta da nova PNDR

 ◗  Diagnóstico da violência institucional nas 
prisões da América Latina

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/brasil/

