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

PARA APOIAR A COESÃO SOCIAL ATRAVÉS DE 

AÇÃO DO PROGRAMA EUROSOCIAL +

PROMOVEMOS O DIÁLOGO
PAÍS 

O EUROsociAL+ iniciou o diálogo com o 
Brasil em 2016, momento em que foram 
visitadas várias instituições e identificado 
um portfólio de ações que estão sendo 
desenvolvidas. Após a mudança de 
governo, e diante da necessidade de 
reabrir o diálogo com as novas 
autoridades, foi realizada uma missão em 
maio de 2019. Em dezembro de 2019 
ocorreu a mesa redonda do país, com a 
realização de um workshop sobre 
priorização estratégica de linhas de 
trabalho conjuntas. Em 2020, foram 
realizadas duas pré-mesas virtuais, devido 
à pandemia, para dar continuidade ao 
processo de coordenação das ações em 
curso..

EM SINERGIA  
COM OS PONTOS 
FOCAIS

QUE CONTRIBUAM
PARA OS

31
AÇÕES DE 

ACOMPANHAMENTO 
EUROsociAL+

19 Ações
Ações Regionais4 Ações

Área de Políticas 
de Igualdade de 
Gênero

5 Ações
Área de Políticas Sociais

5 Ações
Área de Políticas de Governança Democrática

TRABALHAMOS COM

 
 ◗ Conselho Nacional de Secretários de Estado de 

Planejamento
 ◗ Escola Nacional de Administração Pública 
 ◗ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 ◗ Ministério da Economia
 ◗ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome
 ◗ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 ◗ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos
 ◗ Ouvidoria-Geral da União 
 ◗ Secretaria de Desenvolvimento Regional 
 ◗ Secretaria da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
 ◗ Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência
 ◗ Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres 
 ◗ Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente
 ◗ Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios
 ◗ Supremo Tribunal Eleitoral

Ações do país  
por ciclo de vida:

DIÁLOGO: 1 
CONCLUÍDAS: 8 
EM EXECUÇÃO: 6

DELEGAÇÃO 
DA UNIÃO 
EUROPEIA



 ◗ Na OEA, apoio à elaboração da versão 2.0 da Lei Modelo Interamericana de acesso à informação pública.
 ◗ Com a AMEA (Associação dos Juízes Eleitorais das Américas), para o fortalecimento de um observatório regional sobre paridade democrática e violência 

política.
 ◗ Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF): criação de uma rede e modelo de assistência jurídica para migrantes.
 ◗ Rede de Educação Fiscal da América Latina, para implantação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal - NAF, liderada pelo Brasil.
 ◗ Com o Mercosul: Cooperação transfronteiriça em matéria de saúde devido à COVID-19.
 ◗ Construção de orçamentos com perspectiva de gênero na América Latina na Rede Tributária Internacional do Centro Interamericano de Administrações 

Tributárias - CIAT.
 ◗ Com a Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos - AIAMP, participa das ações de fortalecimento da cooperação para o combate à corrupção da 

Rede Anticorrupção da AIAMP.
 ◗ Implementação do Novo Regulamento de Brasília no âmbito latino-americano e melhoria do acesso à justiça para populações vulneráveis na Região Ibero-

Americana, assim como nas diretrizes e implementação da perspectiva de igualdade de gênero no âmbito da Cúpula Judicial Ibero-americana - CJI.
 ◗ Implementação colaborativa do Modelo de Gestão Documental, da perspectiva de gênero nas políticas de transparência e acesso à informação na AL, além 

da transparência e acesso à informação de grupos em situação de vulnerabilidade, consolidação de um sistema de medição regional do direito de acesso à 
informação através da Rede de Transparência e Acesso à Informação - RTA.

 ◗ Rede Latino-Americana de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional com o estabelecimento de instrumentos de ordenamento territorial que 
permitam melhorar a governança multinível, o uso eficiente e sustentável do território e o fechamento dos fossos socioeconômicos entre os territórios.

AÇÕES REGIONAIS

Área: Políticas de Igualdade de 
Gênero

Linha de Ação: Transversalização da perspectiva 
de gênero, desenvolvimento de estatísticas de 
gênero e orçamentos sensíveis ao gênero
Incorporamos a perspectiva de gênero na 
formação dirigida ao setor público pela Es-
cola Nacional de Administração Pública - 
ENAP, no âmbito da Escola Ibero-America-
na de Administração e Políticas Públicas 
(EIAPP).

No Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome trabalhamos na formula-
ção de políticas de igualdade de gênero e in-
tegração nas políticas de desenvolvimento 
social.

Linha de Ação: Autonomia econômica e cuidados
Apoiamos o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento para o fortalecimento das po-
líticas públicas de gênero e sustentabilidade do 
cooperativismo brasileiro, gerando um diagnós-
tico e uma proposta de aplicação do programa.

Linha de Ação: Autonomia política e paridade
Prestamos apoio técnico à Secretaria de Polí-
ticas para as Mulheres para a reforma da Lei 
de Cotas visando a efetiva participação políti-
ca das mulheres nas eleições de 2018.

Área: Políticas sociais 

Linha de Ação: Políticas de cuidados
Contribuiremos para a construção de uma políti-
ca nacional de medidas de apoio aos cuidadores.

Linha de Ação: Políticas ativas de emprego
Trabalharemos na Reforma da aprendizagem, 
destinada a jovens em conflito, a fim de capacitá-
-los e serem produtivos.

Apoio à Secretaria Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência para a construção de 
uma política de inclusão no mercado de trabalho 
das pessoas com deficiência.

Linha de Ação: Políticas de inclusão social e 
combate à pobreza
Implementamos a Estratégia Nacional de Inves-
timentos e Negócios de Impacto, junto ao Minis-
tério da Economia, no âmbito das compras pú-
blicas.

E estamos iniciando o apoio para a implanta-
ção do modelo Housing First (Moradia primei-
ro) para moradores de rua.

Linha de Ação: Políticas para jovens, adolescentes 
e crianças
Junto à Secretaria Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, apoiamos a elabora-
ção do protocolo de proteção integral a crianças 
e adolescentes refugiados, apátridas ou em outra 
condição migratória.

Área: Políticas de Governança 
Democrática

Linha de Ação: Finanças públicas
Apoiamos o Ministério da Fazenda na realiza-
ção do spending review (revisão dos gastos) 
do Programa Nacional de Publicidade.

O apoio para a institucionalização dos orça-
mentos por resultados com perspectiva de 
gênero começará com o CONSEPLAN.

Linha de Ação: Desenvolvimento regional
Acompanhamento da reforma da Política Na-
cional de Desenvolvimento Regional com ações 
multipaíses: 

 ◗ Junto ao Peru e Guatemala: inovação com 
metodologias baseadas na Regional Innova-
tion Smart Specialization Strategy (RIS3) (Es-
tratégia de Especialização Inteligente em Ino-
vação Regional3).

 ◗ Junto ao Uruguai e Argentina: promoção 
para o fortalecimento dos programas de co-
operação transfronteiriça, na área da Bacia 
do Rio Uruguai e na Lagoa Merín.

Linha de Ação: Acesso à justiça
Implementação da prática da mediação comuni-
tária desenvolvida pelo Programa Justiça Comu-
nitária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios do Brasil.

Linha de Ação: Boa governança
Apoio à Controladoria-Geral da União (CGU) 
para o fortalecimento das ouvidorias como ca-
nal de participação cidadã.



◗ Publicações
 BIBLIOTECA EUROsociAL

Fronteira de paz, integração transfronteiriça.

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

 ◗  Boas práticas no combate à corrupção
 ◗ A América Latina enfrenta a violência contra as mulheres
 ◗ Programa Gênero e Cooperativismo - COOPERGÊNERO
 ◗ Relatório de diagnóstico da situação das mulheres na política brasileira
 ◗ Lista de recomendações para a elaboração de uma proposta de projeto de lei promotora da paridade de gênero 
 ◗ Como gerar empregos para os jovens
 ◗ Boas práticas para o desenvolvimento dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)
 ◗ Avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Brasil, período 2004-2017, e proposta da nova PNDR
 ◗ Acesso à justiça para as pessoas no contexto da mobilidade humana
 ◗ Revisões de gasto com perspectiva de gênero: uma abordagem da experiência comparada internacional 
 ◗ Boas práticas de investigação e persecução penal com perspectiva de gênero no âmbito ibero-americano

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

Planejamento territorial na América Latina Orçamento por resultados com perspectiva 
de gênero: os casos da Argentina, Brasil e 
Guanajuato

Guia de Formação em Mediação Comunitária

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/latinoamerica-afronta-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-genero-e-cooperativismo-coopergenero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/relatorio-de-diagnostico-da-situacao-das-mulheres-na-politica-brasileira/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/relatorio-de-recomendacoes-para-a-elaboracao-de-uma-proposta-de-projeto-de-lei-promotor-da-paridade-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/como-generar-empleabilidad-para-la-juventud/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-los-nucleos-de-apoyo-contable-y-fiscal-naf/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/avaliacao-da-politica-nacional-de-desenvolvimento-regional-do-brasil-no-periodo-2004-2017-e-proposta-da-nova-pndr-com-enfoque-de-inovacao/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contexto-de-movilidad-humana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/revisiones-de-gasto-con-enfoque-de-genero/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-investigacion-y-persecucion-penal-con-enfoque-de-genero-a-nivel-iberoamericano/
http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/brasil/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ordenamiento-territorial-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-basados-en-resultados-con-enfoque-de-genero-los-casos-de-argentina-brasil-y-guanajuato/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-formacao-em-mediacao-comunitaria/

