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Iniciativas da CSS
mais eficazes e
coerentes cujos
resultados
são apropriados,
institucionalizados
e sustentados

Aprendizados sobre
modelos e práticas
da CSS alimentam
mudanças políticas
nos âmbitos nacionais
e internacional
Maior visibilidade
de práticas e
políticas
transformadoras
na CID

Política brasileira de
cooperação formulada
e implementada por
meio de uma governança
em rede inclusiva e
diversa
Cooperação brasileira
com base de apoio
doméstico

Sociedade civil
fortalecida em
sua capacidade
de influenciar a CSS
e a CID

Espaços plurais
de diálogo
intercultural
e de formação
e debate
fortalecidos

Sistematização
e comunicação
de práticas
e políticas
transformadoras
Seminários,
conferências
e oficinas

Disseminação
de evidências
e fomento
de debates
plurais

Conhecimentos
sobre dinâmicas
e impactos da
CSS gerados

Capacidades de
organizações em
planejar, monitorar
e avaliar iniciativas
de cooperação
e demonstrar
resultados
fortalecidos

Apoio a
planejamento,
monitoramento
e avaliação
Cursos
de formação

Apoio à
aprendizagem
institucional

Participação, promoção
e articulação em redes e fóruns

Elaboração e disseminação
de pesquisas e análises
independentes críticas,
rigorosas e inovadoras

Assessoria técnica a órgãos
governamentais e não governamentais
no campo da cooperação
internacional, orientada pelos
princípios da CSS

DIÁLOGO E
ARTICULAÇÃO

PESQUISA E
DISSEMINAÇÃO

ASSESSORIA
E FORMAÇÃO

MISSÃO: Promover e apoiar iniciativas de cooperação
Sul-Sul que visem a construção de sociedades mais justas,
igualitárias e sustentáveis e contribuir para um sistema
internacional comprometido com a diversidade dos povos
que permita a emergência de paradigmas alternativos
de desenvolvimento.

PRODUTOS

Evidências,
aprendizados
e inovações
sistematizadas
de maneira acessível
e relevante
e disseminadas
para partes
interessadas

Debate sobre a CID
no Brasil qualificado,
democratizado e
popularizado,
em diálogo com os
debates globais

ESTRATÉGIAS

Atores, coalizões
e espaços autônomos
para pensar paradigmas
alternativos de
desenvolvimento
fortalecidos

Iniciativas
de articulação
entre povos
e saberes
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Marcos
discursivos e
normativos da CSS
e CID modificados
contemplando visões,
práticas, aprendizados
sobre políticas transformadoras e agendas
alternativas/contra-hegemônico

ÁV

OBJ

Sistema da CID
comprometido com
a diversidade dos povos
e a igualdade de
autonomia contribuindo
para a redução de
desigualdades intra
e entre países
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Condições
e oportunidades
garantidas para
que todas as pessoas
possam alcançar
liberdade
e bem-estar

PRINCÍPIOS: Produção e atuação independente, crítica, rigorosas e inovadora •
Comprometimento com direitos, justiça social e sustentabilidade • Promoção
de transparência e prestação de contas e participação social • Construção de
parcerias horizontais e trabalho em rede • Promoção de diálogo, escuta,
aprendizado mútuo e respeito à diversidade dos saberes • Gestão adaptativa,
colaborativa, agregadora

