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Datas Principais eventos Atores envolvidos 

1970 Engajamento brasileiro na Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD) Governo brasileiro 

1997-2001 
A criação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 1996, ajuda a 
disseminar informações sobre as experiências brasileiras e a estimular a cooperação 
técnica com os países de língua portuguesa em Salvador  

Governo brasileiro 
(Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso) 

2001-2005 
A cooperação em desenvolvimento social aumenta e o governo do Presidente  
Luiz Inácio Lula da Silva define a cooperação Sul-Sul como prioridade da política 
externa brasileira 

Governo brasileiro 
(Governo do Presidente Lula) 

2003-2004 
Criação do Programa Bolsa Família (PBF), do Programa PAA e do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

 

2005-2010 
Ampliação do foco brasileiro para incluir toda a África – Países africanos tornam-se o 
principal destino da cooperação Sul-Sul brasileira 

Governo brasileiro 

2005 A Embrapa abre seu escritório em Gana (Acra)  Embrapa 

2005 Carta de Intenções para cooperação em proteção social entre o Brasil e o Senegal 
Governos brasileiro e 
senegalense 

2006 

Bruno Câmara Pinto (MDS/Senarc) e Maria José Freitas (MDS/SNAS), representantes 
do governo brasileiro, participam da conferência em Livingstone. Durante essa 
conferência, os países africanos reconhecem a proteção social como um  
direito humano 

Governos africanos 
MDS 
Senarc 
SNAS 

2006 Programa África-Brasil de Desenvolvimento Social 
MDS  
DFID 
IPC-IG  

2006 
O Ministério do Trabalho, Juventude e Emprego de Gana solicita um especialista 
brasileiro em programas de transferência de renda com experiência na criação  
e implementação de programas de proteção social 

Governo ganense 
MDS  
DFID 
IPC-IG 

2007 Carta de Intenções para cooperação em proteção social entre o Brasil e o Egito Governos brasileiro e egípcio 

2008 
Representantes do MDS e do IPC apresentam a experiência brasileira nas três 
conferências regionais africanas (Egito, Uganda e Senegal) sobre proteção social 

MDS 
IPC-IG 
Governos africanos 

2008 

Participação de Patrus Ananias, do MDS, na conferência da União Africana de 
ministros responsáveis pelo desenvolvimento social, na Namíbia. Durante essa 
conferência, os países africanos expressam interesse em aprender com as melhores 
práticas na área de proteção social 

União Africana 

2008 
O governo de Gana implementa o Programa Livelihood Empowerment Against 
Poverty (LEAP) 

Governo ganense 

2009 Carta de Intenções entre Brasil e Angola para cooperação em proteção social 
Governos brasileiro  
e angolano 

2010 
Coleta, sistematização e publicação parcial de dados sobre o engajamento brasileiro 
na cooperação internacional 

Casa Civil da Presidência da 
República do Brasil 
Ipea  
ABC 

 



2010 

O Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar,  
Combate à Fome e Desenvolvimento Rural é realizado em Brasília 
Os governos concordam em implementar 10 programas-piloto sobre aquisição 
pública de alimentos, ampliação dos programas de alimentação escolar e apoio à 
modernização da agricultura familiar na África 

MDS  
MDA 
FAO 
PMA  
DFID 

2011 
O PMA e o governo brasileiro estabelecem o Centro de Excelência Contra a Fome 
como uma ponte Sul-Sul contra a insegurança alimentar – Desde 2011, vários países 
africanos já participaram de visitas de estudos ao Brasil 

PMA 
Governo brasileiro 

2011 
O governo queniano e representantes da ABC, do MDS e do DFID firmam um plano 
de trabalho de cooperação. Representantes quenianos visitam o Brasil e discutem 
mecanismos de cooperação para criar um cadastro único no Quênia 

Governo queniano  
ABC 
MDS 

2011 
Criação da Comunidade de Prática da África sobre Programas de Transferência de 
Renda e de Transferência Condicionada de Renda 

Banco Mundial 
UNICEF 
IPC-IG 

2012 
Seminário Internacional sobre o Papel da Cooperação Sul-Sul no Desenvolvimento 
Agrícola na África 

IPC-IG 
Future Agricultures 
Consortium 
DFID 
ONU Mulheres 
Articulação Sul  
Cirad 

2012 
Seminário Internacional Desenvolvimentos Recentes no Papel e no Desenho de 
Programas de Proteção Social – Um Diálogo Político, Workshop de Especialistas e 
Evento de Aprendizagem sobre Cooperação Sul-Sul 

IPC-IG 

2012 
Implementação do programa de aquisição de alimentos africano (Purchase from 
Africans for Africa – PAA África) – Mudança de foco dos programas de transferência 
de renda para os programas de segurança alimentar e nutricional 

CGFome 
FAO  
PMA 
DFID 
ABC 
MDA 

2012 
Início da série de seminários internacionais sobre Políticas Sociais para o  
Desenvolvimento – Até o momento, 10 seminários foram realizados com a 
participação de delegações de 45 países africanos 

MDS 

2013 
Parceria renovada para uma Abordagem Unificada para Erradicar a Fome na  
África até 2025, sob o marco do Programa Abrangente de Desenvolvimento  
Agrícola da África 

União Africana 
FAO 
Instituto Lula 

2014 
Reunião da Comunidade de Prática da África sobre Programas de Transferência de 
Renda e de Transferência Condicionada de Renda, realizada em Fortaleza, Brasil 

Banco Mundial 
UNICEF 
IPC-IG 

2014 
5o Fórum de Aprendizagem sobre Cooperação Sul-Sul (Proteção Social e Trabalho), 
realizado no Rio de Janeiro 

Banco Mundial 
Governo brasileiro 

2015 
Seminário Internacional sobre Proteção Social na África, realizado no Senegal 

União Africana 
CGFome (Itamaraty) 
Instituto Lula  
PNUD 
RIO+ 

 



 

Instrumentos Atividades 

Pesquisa 
 Material informativo 

 Pesquisas e documentos produzidos e traduzidos para vários idiomas 

Programas formais de cooperação 

 Programa Brasil-África de Desenvolvimento Social  

 PAA África 

 Brasil e África: combatendo a pobreza e o empoderando das mulheres por 
meio da Cooperação Sul-Sul (DFID) 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar (FNDE – Ministério da 
Educação, Centro de Excelência contra a Fome do PMA, DFID e ABC) 

Eventos 

 Seminários e workshops internacionais brasileiros 

 Visitas de campo de formuladores de políticas africanos ao Brasil 

 Participação brasileira em conferências africanas e visitas de estudos 

Apoio técnico 
 Compartilhamento de conhecimentos específicos sobre a experiência 

brasileira com países africanos, inclusive visitas de especialistas brasileiros 
a esses países. 

Disseminação de conhecimentos e/ou 
plataformas online 

 Artigos com informações sobre as políticas sociais brasileiras 

 Site do Bolsa Família 

 WWP  

 Articulação SUL 

 Projeto Iriba 

 Socialprotection.org 





 





 





 





 



 



 

 



 
O Questionário foi criado pelo Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG/UNDP)  
como parte do projeto “Brasil & África: combatendo a pobreza e empoderando as mulheres por meio da  
Cooperação Sul-Sul”, financiado pelo Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional (DFID). 
 
A experiência de seu país é verdadeiramente importante para se entender o impacto produzido pelo 
compartilhamento de conhecimentos com o Brasil na área de proteção social e segurança alimentar,  
e para analisar novas formas de melhorar o processo. 
 

PERGUNTAS2 

Nome  

País*  

Instituição* 

Posição na instituição* 
Quando começou a trabalhar para a instituição? 
 

Quais são os principais programas de assistência social e segurança alimentar (transferências sociais, obras 
públicas, programas de alimentação escolar, compras de agricultores familiares, etc.) em seu país?  
Por favor, liste-os.* 
 

Você ou sua instituição estiveram envolvidos em qualquer atividade de compartilhamento de conhecimentos com 
o governo brasileiro nas área de proteção social e segurança alimentar?*  

Sim 

Não 

  

Que tipo de atividade?  

Seminários internacionais sobre o sistema de proteção social brasileiro 

Visitas de campo ao Brasil 

Suporte técnico de ministérios brasileiros ou de seus representantes, para apoiar o desenvolvimento de instrumentos 
ou programas de proteção social em seu país 

Comunidades de prática 

Outros 

  
Por favor, forneça mais detalhes. 
 

  

                                                 
* Campo obrigatório; ** campo obrigatório e condicional na resposta anterior sendo “sim” ou “em desenvolvimento”.  



 

Quais são as principais lições aprendidas? E qual impacto essas experiências produziram em seu país? 

  

Quais das seguintes instituições estiveram envolvidas nessas atividades de compartilhamento de conhecimentos? 

MDS (Brasil – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) 

MDA (Brasil – Ministério do Desenvolvimento Agrário) 

MS (Brasil – Ministério da Saúde) 

MPS (Brasil – Ministério da Previdência Social) 

MTE (Brasil – Ministério do Trabalho e Emprego) 

FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) 

BM (Banco Mundial) 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 

DFID (Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional) 

ABC (Agência Brasileira de Cooperação) 

PMA (Programa Mundial de Alimentos) 

IPC-IG (International Policy Centre for Inclusive Growth) 

Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
Outros 
 

Você aprendeu a respeito do sistema de proteção social brasileiro por meio de alguma  
plataforma ou documento online?*  

Sim 

Não 

Outros 

  
Se sim, quais foram as principais lições aprendidas? 
 

Em seu país, existe algum programa inspirado por qualquer programa brasileiro de  
proteção social ou segurança alimentar?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Favor fornecer detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Em seu país, existe um cadastro único inspirado pelo modelo brasileiro?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 

  



Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Em seu país, há um sistema de gestão da informação (MIS) inspirado pelo modelo brasileiro?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Em seu país, existe um modelo de condicionalidades inspirado pela experiência brasileira?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Em seu país, existe uma estratégia de focalização inspirada pelo modelo brasileiro?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

  



 

Em seu país, existe uma “busca ativa” por beneficiários inspirada pelo modelo brasileiro?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes ** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 
Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Há, em seu país, um programa inspirado pela experiência brasileira, que seleciona mulheres como recebedoras do 
benefício?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Em seu país, há algum programa, inspirado pela experiência brasileira, que determina benefícios tanto fixos 
quanto variáveis de acordo com a estrutura domiciliar?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Há, no seu país, um programa inspirado pela experiência brasileira que conta com a entrega de pagamentos via 
sistema bancário?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 

  



Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Há, em seu país, um sistema de assistência social que conta com serviços sociais tais como o Centro de  
Referência de Assistência Social (CRAS) e o Sistema Unificado de Assistência Social (SUAS) brasileiros?* 

Sim  

Em desenvolvimento 
Não 
 
Por favor, forneça mais detalhes** 
 

Algum ator brasileiro promoveu ou apoiou a criação desse instrumento?**  

Sim 

Não 
 
Se sim, quais e como? 
 

Quais são os principais desafios e obstáculos ao aprendizado a partir das experiências brasileiras de  
proteção social e para adaptá-las ao seu contexto nacional?* 
 

  
Você tem alguma sugestão para melhorar o compartilhamento de conhecimentos e a cooperação em proteção 
social entre o Brasil e o seu país? 
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