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Evolução das Parcerias Globais 
no Eixo Sul-Sul

– Conferência de Bandung (1955);

– Unctad: Primeira Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(1964): G-77, CTPD (Cooperação Técnica 
entre países em Desenvolvimento);

– Grupo de trabalho sobre CTPD na 
Assembleia Geral da ONU (1974);



A Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento

• Conjuntura internacional:

Declaração do Milênio (2000) – ODMs;
Conferência de Monterrey (2002);

• Agenda Brasileira:

Artigo 4º da CF: Cooperação Internacional como 
princípio que rege as relações Internacionais do 
Brasil;



Coop-Bradi: levantamento da Cooperação 
brasileira para o desenvolvimento internacional

• O que é o Levantamento?
• Qual é o objetivo do Levantamento?
• Quem são as instituições participantes do 

Levantamento?
• Qual os dados de serão incluídos no 

levantamento?



O que é o levantamento?

• Crescente envolvimento do Brasil em 
questões internacionais.

• Aumento da cooperação brasileira para o 
desenvolvimento internacional a partir de 
2000.

• Necessidade de conhecer melhor o 
montante de recursos do governo federal 
brasileiro investido na cooperação para o 
desenvolvimento internacional.



Objetivo do Levantamento

• Conhecer o montante de recursos do 
governo federal brasileiro, de seus 
respectivos órgãos e entidades, 
aplicados na cooperação internacional 
para o desenvolvimento, nos últimos 5 
(cinco) anos, ou seja, de 2005 a 2009.



Quem são as instituições 
participantes do Levantamento:

• Todos os órgãos e suas entidades vinculadas do 
governo federal, totalizando aproximadamente 120 
instituições.



Conceito Orientador Básico

• Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 
Internacional (COOP-BRADI) é a totalidade de 
recursos investidos pelo governo federal brasileiro, 
parcialmente ou totalmente a fundo perdido, no 
governo de outros países, a nacionais de outros 
países em território brasileiro, ou em organizações 
internacionais, com o propósito de contribuir para o 
desenvolvimento internacional, entendido como o 
fortalecimento das capacidades de organizações 
internacionais e de grupos ou populações de outros 
países para a melhoria de suas condições sócio-
econômicas.



Qual os dados serão incluídos no 
levantamento?

• Cooperação Técnica
• Contribuição a fundos fiduciários
• Ajuda humanitária
• Operações de paz
• Refugiados 
• Reescalonamento de dívidas externas 

com concessão de perdão 
• Créditos oficiais de exportação
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