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Culminante!

Esta expressão resume o Encontro de Barcelona. 

Para ser uma metáfora perfeita, teríamos que considerar – como um 
brasileiro de terras planas aprende na Catalunha das grandes monta-
nhas denominadas Pirineus, onde, de fato e de mito, nasce a Europa 
– que também a descida não seria necessariamente fácil. Mas, daqui 
de cima, a vista é esplendidamente promissora.

O Documento de Barcelona, que ora apresentamos, é o ponto cul-
minante de uma caminhada que começa em 1997, em Lisboa, com 
uma primeira atividade que reúne as associações de brasileiros na 
Europa e começa a sistematizar as primeiras propostas e reivindica-
ções que hoje se atualizam. E é muito importante começar dizendo 
que no Encontro de Barcelona também estiveram os participantes e 
construtores daquela primeira reunião de 1997, como Carlos Viana, 
da Casa do Brasil de Lisboa e Manoel Mattos, do Núcleo do Parti-
do dos Trabalhadores de Lisboa, dentre outros. Assim como não nos 
surpreenderemos se aparecerem a descrição de outras importantes 
reuniões, entre aquele longínquo 1997 e este nosso 2009. O fato é 
que já no ano 2002 se embrionavam os dois frutos gêmeos daquela 
gestação brasileira em terras lusitanas: o Documento (base atuali-
zada) de Lisboa e o processo de articulação em Rede, que hoje se 
consolida no Encontro de Barcelona. 

Apresentação
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O Documento de Lisboa é a base propositiva e reivindicativa do que 
ainda hoje não se concretizou, por parte do Estado Brasileiro. Já em 
dezembro de 2007, em Bruxelas, floresce o que seria a mobilização 
social e política para o Documento ganhar força e “sair do papel”: a 
Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa. Ernesto Guevara costuma-
va dizer “ousar lutar, ousar vencer”. E a Rede já nasce ousadamente, 
como haveria de ser, com pretensões mundiais (e provocadora da 
centralidade da discussão de gênero). Mas a própria Rede reconhe-
ce, logo em seguida, a necessidade de respeitar os diversos contex-
tos continentais e territoriais de organização de base, para por fim 
“juntar as partes” e fortalecer-se como Rede. E o debate de gênero, 
felizmente, se intensifica e reflete a realidade do maior número de 
mulheres participantes. Sempre!

Outro destaque importante a ser feito, como exemplo, é o trabalho 
de duas outras pessoas para a realização do Encontro de Bruxelas e, 
portanto, para a Rede: Irma Rosita Milesi, do Instituto Migrações e Di-
reitos Humanos, e o ex Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, Orlando Fantazzini. Algumas instituições 
a destacar seriam a Abraço, o Instituto Universitas, o CSEM, a FU-
NAG, dentre outras.

Mais fortes elementos institucionais seriam a participação intensi-
va, em Bruxelas, da Presidência do Conselho Nacional de Imigração, 
CNIg e dos representantes da Câmara dos Deputados. A ausência 
naturalmente mais sentida: o Ministério das Relações Exteriores, 
MRE – e cabe destacar, por fim, a presença do Ministério da Jus-
tiça, além da exposição inicial da pesquisadora Beatriz Padilha, de 
Lisboa. 

De Bruxelas a Barcelona, é expressivo o diálogo que se estabelece 
entre a Rede e o Governo do Brasil. O Documento de Bruxelas foi 
protocolado no Palácio do Planalto e com uma de suas principais 
propostas – a criação de um departamento no MRE para cuidar da 
emigração brasileira – começa o processo histórico de realização da 
1ª Conferência “Brasileiros no Mundo”. Uma Conferência de suces-
so, até mesmo antes de começar, pois possibilitou a primeira reunião, 
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promovida pela Rede, no Hotel Copacabana Othon Palace, com re-
presentantes das comunidades brasileiras em todos os continentes.

E é exatamente a participação intensa da Rede na 1ª Conferência 
que assegura a possibilidade de constituir a principal parceria para 
a realização do 3º Encontro, o Encontro de Barcelona: o apoio da 
Organização Internacional das Migrações – OIM. 

Por que o Encontro de Barcelona culmina um processo que apenas 
se reinicia?

 a) O Documento de Barcelona significa o avanço na priori- 
  zação estratégica de propostas, diante da imensidão de  
  “demandas reprimidas” em anos de emigração brasileira,  
  com a típica desatenção da sociedade brasileira para a sua  
  existência. Evita que nos percamos em meio à dispersão  
  de propostas e reivindicações e adota a dimensão do 
  planejamento, onde “menos pode ser mais”, nas palavras  
  do Diretor do Centro de Estudos Brasileiros de Milão, Marco  
  Ribeiro;
 b) O Encontro de Barcelona significa um novo marco histó- 
  rico de unidade no enfrentamento das adversidades, com a  
  complexa construção de consensos – o reconhecimento da 
  diversidade que constrói - e a revalidação de que “a união  
  faz a força”. Não se deve menosprezar, dentre outras, a  
  participação do idealizador do “Estado Imigrante”, Rui  
  Martins, para o reconhecimento da amplitude desse Encon- 
  tro. Nem a sua estratégica realização antes da 2ª Conferência;
 c) A participação crescentemente qualitativa das associações e  
  do Governo do Brasil, objetivada na presença com de- 
  dicação intensiva da representação do MRE (incluindo a  
  presença do Consulado Geral do Brasil em Barcelona desde  
  a preparação do Encontro) e do Conselho Nacional das  
  Migrações (para nós, o que anteriormente se denominava  
  CNIg – incluindo representação de empregadores, como a  
  Confederação Nacional do Comércio, e das mais impor- 
  tantes Centrais Sindicais brasileiras, a Força Sindical e a  
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  CUT, esta última com apoio efetivo para a organização do  
  Encontro de Barcelona). Além da evidente motivação da  
  representação parlamentar da Comissão de Direitos Huma- 
  nos da Câmara dos Deputados e do reconhecimento do  
  MRE ao condecorar a REDE (na pessoa de um dos seus re- 
  presentantes na Europa, além de representação da comuni 
  dade nos Estados Unidos) com a medalha da Ordem do Rio  
  Branco;
 d) Barcelona, nesse sentido, significa organização, reconhe- 
  cimento, mobilização, motivação e luta pelo principal de- 
  safio apontado para as atividades próximas (Seminário 
  sobre Gênero, por um lado, e Migração em situação irregu- 
  lar, por outro lado, a realizar-se na Itália, em 2010; e a de- 
  finição unânime de Londres, em 2011, como sede do pró- 
  ximo Encontro da Rede): o mais novo movimento social  
  brasileiro, o associacionismo brasileiro no mundo, necessita  
  da sua base social sensibilizada para que seja protago- 
  nista desse processo de transformação social que envolve  
  milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros emigrados. A 
  última expressão, para concluir essa apresentação seria 
  “visibilidade”. Sobretudo pela presença e retransmissão por  
  parte da Rede Globo Internacional, de uma reportagem que  
  culmina com todos os participantes, improvisando um emo- 
  cionado canto do Hino Nacional Brasileiro – com direito a  
  Bandeira Brasileira em primeiro plano – sem falar de uma  
  caminhada, também improvisada, pelas ruas de Barcelona,  
  aos cantares da música “Pra não dizer que não falei das  
  flores (caminhando e cantando)”, de Geraldo Vandré. 

Cabe agora, à renovada e ampliada Coordenação dessa nova etapa 
da Rede, bem mais representativa, seguir reforçando a idéia coletiva 
de que o trabalho (“profissional e voluntário”) de equipe de siste-
matização do “Documento de Barcelona” não fique no papel. Que 
“ganhe” o Brasil e o Mundo...

Da nossa parte de organização do Encontro, como primeira Coor-
denação da Rede (e agora assumindo um novo papel de organi-
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zação de base), ficam os nossos sinceros agradecimentos a todos 
os participantes e apoiadores, que estarão listados no final desse 
Documento. 

Aquele abraço!

Flávio Carvalho
Coordenador do Encontro de Barcelona
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Suport de la Secretaria per a la Immigració a la Tercera Trobada 
de la Xarxa de Brasilers de L’exterior

Els dies del 26 al 28 de juny del 2009, es va celebrar a Barcelona 
una Trobada de la Xarxa de Brasilers al Món, la tercera edició d’una 
iniciativa de ciutadanes i ciutadans brasilers residents a l’exterior i 
interessats en la millora de les condicions de vida dels seus nacionals 
establerts en diferents països i nacions del planeta. Amb aquestes 
trobades anuals la comunitat brasilera de l’exterior pretén agrupar els 
seus membres residents arreu del món amb l’objectiu de conjuminar 
esforços i aportar idees per tal d’afrontar les dificultats i obstacles 
en els processos migratoris i d’inclusió social, de contribuir a la lluita 
per a la plena ciutadana als diferents països de destinació, així com 
participar en el progrés i desenvolupament del seu país d’origen. La 
Xarxa de Brasilers al Món pretén també consolidar la seva estructura i 
el seu funcionament amb l’expectativa de poder exercir la necessària 
funció d’interlocució multidireccional entre els col·lectius residents i 
els governs respectius, tant el d’origen com els d’arribada. 

A Catalunya la població d’origen brasiler està donant bons exemples 
d’organització i de participació a la quotidianitat civil, i disposa d’un 
gran potencial de valors culturals a compartir amb la resta de la nos-
tra societat comuna. 

En sintonia al que es manifesta en el Pacte Nacional per a la Immigra-
ció, la Secretaria per a la Immigració entén la participació social i polí-
tica de la societat civil com l’exercici de la democràcia per excel·lència 
i l’expressió màxima de la salut democràtica, i en el cas de les pobla-
cions d’origen estranger, és l’expressió de la pròpia realitat social que 
vivim a casa nostra. En aquest sentit, l’interés de la Secretaria per a 
la immigració en la consolidació de la Xarxa de Brasilers al Món rau 
en el propòsit de fomentar la participació ciutadana a la vida pública 

Carta de la Generalitat 
de Catalunya - Espanya
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i afavorir la cooperació del teixit associatiu en la construcció d’una 
cultura pública comuna, un dels reptes que planteja l’esmentat Pacte 
Nacional per a la Immigració. Donant suport a aquesta iniciativa de 
residents brasilers a Catalunya, la Secretaria per a la Immigració ha 
volgut donar resposta a la necessitat de facilitar espais de participa-
ció ciutadana, i a l’hora d’afavorir l’enfortiment del teixit associatiu 
català sens distinció dels orígens respectius dels seus components. 

Oriol Amorós i March
Secretari per a la Immigracio

CARtA Do GoVERNo DA CAtALUNhA - ESPANhA

Apoio da Secretaria para a imigração do Governo da Catalunha: 3º 
Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e Brasileiros no Exterior

Nos dias 26 ao 28 de junho de 2009, se realizou em Barcelona um 
Encontro da Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa, a terceira 
edição de uma iniciativa de cidadãs e cidadãos brasileiros residentes 
no exterior e interessados na melhoria das condições de vida de seus 
nacionais estabelecidos em diferentes países e nações do planeta. 
Com estes encontros anuais a comunidade brasileira no exterior pre-
tende reunir seus membros residentes em qualquer parte do mundo 
com o objetivo de reunir esforços e oferecer idéias para enfrentar as 
dificuldades e obstáculos nos processos migratórios e de inclusão so-
cial, de contribuir na luta para a plena cidadania nos diferentes países 
de destino, assim como participar do progresso e desenvolvimento 
de seu país de origem. A Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa 
pretende também consolidar sua estrutura e seu funcionamento com 
a expectativa de poder exercer a necessária função de interlocução 
multidirecional entre os coletivos residentes e os respectivos gover-
nos, tanto os de origem como os de chegada.
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Na Catalunha a população de origem brasileira tem propiciado bons 
exemplos de organização e de participação à cotidianidade civil, e 
dispõe de um grande potencial de valores culturais a compartilhar 
com o resto de nossa sociedade comum. 

Em sintonia com o que se manifesta no Pacto Nacional para a Imigra-
ção, a Secretaria para a Imigração entende a participação social e po-
lítica da sociedade civil como exercício da democracia por excelência 
e a expressão máxima da saúde democrática, e no caso das popula-
ções de origem estrangeira, é a expressão da própria realidade social 
que vivemos em nossa casa. Neste sentido, o interesse da Secretaria 
para a imigração na consolidação da Rede de Brasileiras e Brasileiros 
no Mundo tem por propósito fomentar a participação cidadã na vida 
pública e favorecer a cooperação do tecido associativo na construção 
de uma cultura pública comum, um dos desafios que coloca o men-
cionado Pacto Nacional para a Imigração. Apoiando a esta iniciativa 
de residentes brasileiros e brasileiras na Catalunha, a Secretaria para 
a Imigração busca dar resposta à necessidade de facilitar espaços de 
participação cidadã, no momento de favorecer o fortalecimento do 
tecido associativo catalão sem distinção das origens respectivas de 
seus componentes.

Oriol Amorós i March
Secretário de Imigração



Devido às dimensões a que chegaram as comunidades brasileiras no 
exterior e às questões que elas suscitam, o Governo Federal passou 
a dar atenção reforçada a essa responsabilidade da política externa 
do país. 

Com a criação da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras 
no Exterior (SGEB), em 2006, o Ministério das Relações Exteriores 
passou a realizar, entre outras iniciativas, um levantamento porme-
norizado, por país, de informações sobre a diáspora brasileira, com 
o objetivo de instrumentar e ampliar o diálogo entre o Itamaraty e as 
comunidades brasileiras no exterior, e delas entre si. 

Nesse processo, já foram identificadas 352 associações e organiza-
ções de brasileiros em 45 países, além de 216 veículos de mídia a eles 
dirigidos e centenas de referências bibliográficas sobre o tema das 
comunidades. O mapeamento está disponível no site “Brasileiros no 
Mundo” em http://www.brasileirosnomundo.mre.gov.br/.

Os brasileiros no exterior avançaram na organização de comunidades 
e associações, formais ou informais, para enfrentar, pela mobilização 
e ajuda mútua, os problemas nos países em que residem e reivindicar 
junto ao Estado brasileiro atenção às suas necessidades e aos seus 
direitos como cidadãos. 

O Governo brasileiro tem plena consciência da importância desse movi-
mento e das lideranças a ele ligadas. Por ocasião do 3º Encontro da Rede de 
Brasileiros na Europa, evento apoiado financeiramente pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o coordenador Flávio Carvalho foi condecorado com a 
Ordem de Rio Branco em reconhecimento pelo trabalho realizado e por sua 
renomada dedicação ao tema das comunidades de brasileiros no exterior, 
como foram também líderes das comunidades nos EUA e no Japão. 

Carta do Ministério de 
Relações Exteriores do Brasil
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O espírito associativo das comunidades brasileiras no exterior tem 
possibilitado parcerias dinâmicas com os consulados, e são numero-
sos os exemplos desse tipo de cooperação. 

Nesse cenário de fortalecida atuação dos atores governamentais e 
da sociedade civil, verificou-se estarem maduras as condições para 
que se procedesse a um balanço do pensamento das diversas comu-
nidades no exterior sobre seus próprios problemas, das análises aca-
dêmicas do assunto e das políticas governamentais que vêm sendo 
implementadas ou que se pretendem implementar. 

Foi com esse objetivo que o Ministério das Relações Exteriores or-
ganizou o Encontro “Brasileiros no Mundo”, a primeira conferência 
a reunir representantes de todos os contingentes de brasileiros nos 
Estados Unidos, Europa, América do Sul, Ásia, África e Oceania, re-
presentantes do Governo Federal, membros do Congresso Nacional, 
acadêmicos e a mídia, além dos titulares de quase cinquenta reparti-
ções consulares. 

A 2ª Conferência “Brasileiros no Mundo” será realizada no segundo 
semestre de 2009 no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, entre outros as-
suntos, poderá ser discutida a Ata Consolidada da 1ª Conferência, a 
mais completa cristalização do pensamento, objetivos e reivindica-
ções da diáspora brasileira em seu conjunto. Os resultados do diálogo 
entre representantes do governo e lideranças das associações cons-
tituem um subsídio importante para a formulação de uma desejada 
política do Governo brasileiro para suas comunidades no exterior.  

Embaixador Oto Agripino Maia
Subsecretário-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior 

Ministério das Relações Exteriores



É com prazer e satisfação que a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) presta seu apoio às atividades de conformação e 
consolidação da Rede de Brasileiros e Brasileiras no Exterior, materia-
lizadas no III Encontro da Rede realizado em Barcelona, Espanha, em 
junho de 2009.

Em sintonia com sua missão de promover a migração humana e or-
denada em benefício de todos, a OIM, em estreita coordenação e ar-
ticulação com diversos atores governamentais, não-governamentais 
e organismos internacionais, têm procurado promover iniciativas e 
apoiar atividades que tenham por objetivo garantir o respeito à liber-
dade de movimento, combinado com o pleno exercício de direitos e 
a melhoria na qualidade de vida dos migrantes. 

A atuação da OIM em todo o mundo se apóia na promoção do estrei-
to vínculo entre o processo migratório e o desenvolvimento econô-
mico, social e cultural das sociedades. Em um mundo caracterizado 
pelo acelerado processo de globalização, torna-se cada vez mais ne-
cessária a criação de mecanismos e iniciativas que visem à proteção 
dos direitos humanos dos migrantes, independentemente de sua na-
cionalidade. 

A OIM vem, portanto, atuando por meio da promoção de coopera-
ção internacional em matéria migratória, de assistência a migrantes 
em situação de vulnerabilidade, fomentando foros de debates e dis-
cussão sobre políticas públicas migratórias, entre outros, a fim de 
garantir o pleno conhecimento e cumprimento dos direitos e obriga-
ções daqueles que decidem migrar.

Nesse sentido, a OIM reconhece o crescente papel assumido pela 
Rede de Brasileiros e Brasileiras como instância de representação da 
comunidade de brasileiros no exterior frente aos órgãos públicos, no 

Carta da organização 
Internacional para as Migrações

Carta da organização Internacional para as Migrações 17
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sentido de sensibilizá-los com relação aos problemas e dificuldades 
enfrentados por este grupo, bem como para a proposição de solu-
ções e diretrizes a serem adotados em busca de soluções plausíveis a 
estes problemas.

É com este espírito que a OIM presta todo seu apoio e agrega esfor-
ços ao processo de conformação e consolidação da Rede de Brasilei-
ros e Brasileiras no Exterior. O III Encontro da Rede foi, sem dúvida, 
uma oportunidade para estimular o conhecimento mútuo e estabe-
lecer uma agenda comum para os trabalhos da rede. As discussões 
e os debates feitos nos decorrer do encontro estão no coração do 
mandato da OIM e apresentam um campo fértil de cooperação entre 
o governo brasileiro, sociedade civil, organismos internacionais e a 
nossa Organização. Apoiamos e valorizamos a realização desse diá-
logo entre governo, comunidades brasileiras e demais entidades da 
sociedade civil. Esperamos que as nossas experiências e perspectivas 
possam contribuir para fomentar uma discussão profunda e que re-
sulte em medidas concretas em prol de políticas sensíveis às necessi-
dades e interesses das comunidades brasileira que residem nas mais 
diversas partes do mundo, na certeza de estar contribuindo para o 
fortalecimento de um importante mecanismo de intercâmbio de in-
formações e rede de contatos.

Eugenio Ambrosi
Representante Regional da OIM para o Cone Sul



Na qualidade de Cônsul-Geral do Brasil em Barcelona, tive grande 
satisfação em assistir e participar do 3º Encontro Europeu da Rede de 
Brasileiras e Brasileiros no Exterior, realizado nesta cidade, de 26 a 28 
de junho último. 

Além do grande e proveitoso debate sobre temas como a estrutu-
ração da Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa, as questões de 
gênero, o diálogo entre Governo e comunidade, entre outros, ficou 
clara a conveniência de impulsionar ulteriormente os mecanismos as-
sociativos de nossos cidadãos residentes no exterior, como forma de 
exercício de cidadania, de direitos e deveres.

Considerei plenamente exitoso o Encontro, que contou com a pre-
sença de representantes de diversos segmentos da sociedade civil 
brasileira, dos setores público e privado, vindos do Brasil especial-
mente para a ocasião.

A plena incorporação do enorme contingente de cidadãos brasileiros 
residentes no exterior está ligada a iniciativas como essa, que propor-
cionam amplo diálogo sobre as questões de interesse de nossa diás-
pora, bem como das formas de implementar a integração de nossos 
nacionais que deixaram o País.

O Consulado-Geral em Barcelona tem, entre suas diretrizes, a promo-
ção de iniciativas que privilegiem a convivência e interação de nossa 
comunidade, no entendimento de que, assim procedendo, estamos 
realizando uma de nossas atribuições: a de contribuir para a forma-
ção de um tecido cultural sólido e participativo em nossa jurisdição. E 
foi justamente sob esse prisma que pude admirar o espírito associati-
vo que inspirou os trabalhos e discussões do Encontro.

Muito já se fez e muito ainda se fará. Mas estou certo de que a chave 
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de todas essas conquistas é a união que emana das associações de 
cidadãos brasileiros, conscientes de seus deveres e direitos, e dispos-
tos a exercê-los plenamente.

Marco Cesar Meira Naslausky
Embaixador

Cônsul-Geral
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Após a mesa de abertura do 3º Encontro Europeu da Rede de Brasi-
leiras e Brasileiros no Exterior, dois especialistas em migração brasi-
leira expuseram suas idéias e estudos sobre os processos migratórios.

A Doutora em Sociologia e diretora do Centro Josué de Castro, 
Teresa Sales, desenhou um breve cenário sobre a imigração brasi-
leira, principalmente nos Estados Unidos, onde realizou boa parte 
de sua pesquisa acadêmica. Segundo Sales, o Brasil sempre foi um 
país de emigração, até que em meados nos anos 90 as brasileiras e 
brasileiros começam a sair do país de forma massiva. “Como todo 
fluxo migratório, este começou como um fiozinho de água que em 
seguida formaria um rio caudaloso”, explicou, de forma metafórica, 
a pesquisadora. 

A professora recordou que a década de 80 no Brasil ficou conhecida 
como “a década perdida” devido à conjuntura social e econômica 
e, principalmente, em consequência dos altos índices de inflação. 
Esse foi o início do processo migratório massivo das brasileiras e 
brasileiros para o exterior. Os anos de 1987, 1988 e 1989 foram 
chamados pela pesquisadora de “o triênio da desilusão”, que con-
tou com vários planos econômicos fracassados. 

Em 1995, depois de passados alguns anos do início das imigrações 
massivas de brasileiras e brasileiros aos Estados Unidos, Teresa Sa-
les realizou uma pesquisa acadêmica, na região de Massachussets, 
participando ativamente da vida de imigrantes do Brasil. Na época, 
a pujança econômica dos Estados Unidos contrastava com a cri-
se vivida pelo Brasil. O perfil do brasileiro era formado por jovens, 
do sexo masculino, com nível médio e alto de escolaridade e que 
trabalhavam abaixo da sua qualificação profissional. A maioria dos 

Palestra inaugural destaca 
análise histórica dos fluxos 

migratórios do Brasil 
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brasileiros nos Estados Unidos entrava no mercado de trabalho por 
meio do setor de restauração, em serviços pouco qualificados como 
a chamada “Dicha” – de dish washer, lavar pratos, em inglês.

Para a professora, o processo de imigração não é tão suscetível a 
fatores de atração e repulsão econômica como parece. De acor-
do com Sales, trata-se de um movimento que já atingiu um fluxo 
contínuo e veio para ficar. “A migração, de certa forma, passa ao 
largo das questões econômicas porque tem a ver com criar raízes 
e com redes sociais, que vão se estendendo. E estamos vivendo, 
com quase 20 anos de imigração, o prenúncio de uma segunda 
geração. Isso torna muito mais difícil o retorno ao Brasil”, analizou 
a pesquisadora.

Já sobre a atual situação do Brasil, a pesquisadora destacou a recu-
peração dos índices socioeconômicos perante a crise mundial e atri-
buiu tal capacidade a medidas internas. Embora tenha ressaltado 
também os sérios problemas urbanos e a desigualdade social que 
ainda persistem no país. 

Autora do livro “Brasileiros longe de casa”, referência para estudos 
de migração brasileira, Sales constatou uma mudança significati-
va no nível de organização das brasileiras e dos brasileiros que vi-
vem no exterior, ressaltando a importância do trabalho voluntário. 
A professora acredita que iniciativas como a Rede de Brasileiras e 
Brasileiros na Europa, os encontros realizados e o encaminhamento 
das propostas discutidas são uma prova dessa mobilização que visa 
promover melhorias na qualidade de vida dos imigrantes do Brasil. 

Por outro lado, o professor Ribamar Ribeiro, que atua na região de 
Bordeaux há mais de 40 anos, fez um paralelo sobre as alternativas 
transculturais entre os países europeus e o Brasil. Ribeiro apontou 
como extremamente frutíferos os acordos científico-tecnológicos 
e a cooperação universitária entre ambos os países. Por último, o 
professor destacou que o movimento mundial de migrações nos 
apresenta agora um desafio de reconstrução das relações entre os 
povos e nações. 
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A 
Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa realizou, nos 
dias 26, 27 e 28 de junho de 2009, o 3º Encontro Eu-
ropeu da Rede de Brasileiras e Brasileiros no Exterior. 
O evento aconteceu na Casa del Mar de Barcelona, na 

Comunidade Autônoma da Catalunha, Espanha.

Participaram ao todo 87 pessoas, sendo 74 representantes de as-
sociações ou colaboradores de iniciativas em favor de brasileiras e 
brasileiros distribuídos por 10 países europeus: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido e 
Suíça. Também estiveram presentes representantes de órgãos do 
Governo do Brasil, entre os quais se destacam Aloysio Marés Dias 
Gomide Filho (Chefe da Divisão das Comunidades Brasileiras no Ex-
terior, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil - MRE), Paulo 
Sérgio de Almeida (Presidente do Conselho Nacional de Imigração 
do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil - MTE), Embaixador 
Marco César Naslausky e o Cônsul-Adjunto Milton Coutinho (am-
bos do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona), além dos Depu-
tados da Comissão Parlamentar de Direitos Humanos e Minorias, 
Luiz Couto, Presidente da referida comissão, Geraldo Thadeu, Co-
ordenador da Sub-Comissão sobre Questões Internacionais e Cle-
ber Verde, integrante da Comissão. O Encontro contou ainda com 
a importante presença de membros das instituições que apoiaram 
a iniciativa como o Secretário Oriol Amorós (Secretário de Imigra-
ção da Generalitat de Catalunya), Bárbara Cardoso (Representante 
da Organização Internacional para as Migrações - OIM) e Vitor Luiz 
Silva Carvalho (Central Única dos Trabalhadores – CUT). 

Os primeiros coletivos e associações sobre a migração brasileira 
na Europa começaram a articular-se no início dos anos 90 com a 
organização de reuniões como o I Simpósio Internacional sobre a 
problemática da emigração1, em 1997, em Lisboa. Ainda em Lis-
boa, no ano 2002, aconteceu o I Encontro do Projeto Brasileiros 
no Exterior, também denominado I Encontro Ibérico dos Brasileiros 

1 O I Simpósio Internacional sobre emigração brasileira foi organizado em 1997 pela Casa 
do Brasil de Lisboa, Consulado do Brasil em Lisboa e a Universidade de Campinas-UNICAMP 
(http://www.casadobrasil.info).
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no Exterior, que contou com a participação de 62 entidades. Fo-
ram debatidos temas relacionados às expectativas dos emigrantes 
sobre a atuação dos poderes executivo, judiciário e legislativo bra-
sileiros, bem como, a necessidade de elaboração de medidas que 
defendessem os direitos das cidadãs e dos cidadãos brasileiros no 
exterior.

Já o 2º Encontro de Brasileiras e Brasileiros na Europa, realizado 
em 2007 em Bruxelas, na Bélgica, contou com a participação de 
70 pessoas e instituições representantes de 11 países europeus. O 
principal objetivo era a criação de uma Rede de Organizações que 
trabalhassem com cidadãs e cidadãos brasileiros na Europa, bem 
como, o acompanhamento das propostas dos encontros anterio-
res, para que se concretizassem em ações de política pública por 
parte do Estado Brasileiro e outras iniciativas.

Esta terceira edição do Encontro, realizado em Barcelona e organi-
zado pela coordenação provisória da Rede de Brasileiras e Brasilei-
ros na Europa, eleita em Bruxelas, em 2007, reafirmou pontos im-
portantes dos Documentos de Lisboa (2002) e de Bruxelas (2007). 
O objetivo era prosseguir com as discussões iniciadas nos encon-
tros anteriores para promover a melhoria da qualidade de vida e 
da plena cidadania das brasileiras e dos brasileiros em contextos de 
migração, assegurando o respeito aos direitos humanos, por meio 
dos processos de coletividade desenvolvidos em redes de sociabi-
lidade. Outra finalidade da iniciativa foi fortalecer o processo de 
desenvolvimento organizacional da Rede de Brasileiras e Brasileiros 
na Europa, como instrumento e veículo de articulação e interlocu-
ção para promover e garantir os direitos de cidadania dos coletivos 
de brasileiras e brasileiros que vivem no exterior, assim como, seu 
regresso ao país de origem.

No Documento de Barcelona que se apresenta nas próximas pági-
nas constata-se que os objetivos do 3º Encontro Europeu da Rede 
de Brasileiras e Brasileiros no Exterior foram efetivamente alcan-
çados. A partir das discussões realizadas pelos Grupos de Traba-
lho e Grupos Temáticos e das quatro Plenárias, foram produzidas 
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Propostas Temáticas, Encaminhamentos, Sugestões, Moções e uma 
Carta de Apelo. Além disso, foram tomadas decisões muito impor-
tantes para o fortalecimento da Rede de Brasileiras e Brasileiros na 
Europa e para os seus passos seguintes para consolidação de uma 
Rede Mundial de Brasileiras e Brasileiros.
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A 
Comissão Organizadora do Encontro propôs a realização 
de parte do programa em Grupos de Trabalho e Grupos 
Temáticos2, com o objetivo de otimizar o tempo e pos-
sibilitar a discussão das principais propostas e temáticas 

que envolvem os coletivos de brasileiras e brasileiros na Europa. No 
sábado, dia 27, pela manhã os participantes se dividiram em qua-
tro Grupos de Trabalho, focando em alguns aspectos importantes do 
cotidiano: “Religião”, “Sociedade e Política”, “Cultura e Comunica-
ção”, “Gênero”, “Educação e Pesquisa”. No mesmo dia, na parte da 
tarde, foi a vez de discutir temáticas mais abrangentes e também fun-
damentais para a consolidação e atuação da Rede: “A nossa Rede”, 
“A questão da Representatividade”, e a “Agenda dos Emigrantes”. 
A partir destes grupos, saíram algumas decisões e encaminhamentos 
importantes para o auxílio e fortalecimento das ações em favor das 
brasileiras e dos brasileiros na Europa, com repercussões sobre o con-
junto dos milhões de brasileiras e brasileiros emigrados. 

2 Observação da Coordenação Metodológica do Encontro. Os temas relacionados a cada 
Grupo não significam, necessariamente, temas de discussão sobre questões relacionadas a reli-
gião, sociedade, política etc. O tema “política”, por exemplo, significa o conceito mais amplo da 
expressão “política”, como forma de organização em sociedade (favor não confundir com “par-
tidarismo político”). Os Grupos de Trabalho foram assim definidos pela identificação que cada 
organização e participante apresenta com alguma atividade ou projeto mais relacionado a esses 
determinados assuntos. Desta forma, os Grupos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 são considerados Grupos 
relacionados aos seus respectivos trabalhos com objetivos religiosos, sociais, políticos, culturais, 
comunicativos e de questões de gênero. Já os Grupos 1.5, 1.6 e 1.7 são voltados para o debate 
de determinados temas considerados centrais para os objetivos do Encontro. Por fim, todos os 
presentes acabam participando, em plenária, do debate sobre todos os Grupos. 



PRoPoStAS Ao GoVERNo BRASILEIRo

 Gerais:

 1. Que a amplitude de propostas e reivindicações das 
  comunidades brasileiras no exterior, como resultados de  
  subsequentes Encontros da Rede, das Conferências “Bra- 
  sileiros no Mundo” promovidas pelo Ministério de Rela- 
  ções Exteriores, e outras iniciativas por parte da sociedade  
  brasileira, sejam consolidadas em um Projeto de Lei do Es- 
  tatuto da Cidadania Brasileira no Exterior, a ser encami- 
  nhado pela Presidência da República ao Congresso Na- 
  cional, dotando de força política o amplo processo de  
  mobilização social.
 2. Constituir uma Comissão Parlamentar no Congresso Nacio-
  nal, para tratar de assuntos relativos a emigração brasileira3.

3 Os Parlamentares presentes demonstraram seu compromisso público de auxiliar a cons-
tituição dessa comissão.

1.1. tema 1
Religião,social e política:
caminhos para a concretização da agenda 
dos emigrantes.
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 3. Criar um canal específico de comunicação e diálogo para 
  facilitar e consolidar o processo de interlocução entre a  
  Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa e o Ministério das  
  Relações Exteriores4.

 Registro Consular:

 1. Realizar campanhas de sensibilização e informação para
  estimular o registro consular, em parcerias com as asso- 
  ciações de brasileiras e brasileiros no exterior5.
 2. Suprimir o item ‘status migratório’ da ficha de registro
  (ou matrícula) de todos os Consulados.
 3. Reforçar a importância do sigilo das informações consulares 
  (em referência às Leis nacionais de proteção e sigilo de da- 
  dos pessoais, e a relatos sobre a quebra de sigilos em re- 
  presentações diplomáticas de alguns países europeus, em pre- 
  juízo de cidadãs e cidadãos brasileiros em situação irregular).
 4. Ratificar a Convenção de Haia, por parte do Estado Brasi-
  leiro, sobretudo no aspecto de desburocratizar a emissão  
  de documentos e o reconhecimento de assinaturas por par- 
  te do Ministério das Relações Exteriores e, especialmente,  
  dos Consulados e Embaixadas. 

 Voto no exterior:

 1. Reforçar a atual estrutura de Convenções Parlamentares 
  (facilitar, ampliar e assegurar o voto das brasileiras e dos  
  brasileiros no exterior para Presidente da República), esten- 
  dendo este voto das brasileiras e dos brasileiros no exterior  
  também para Deputados Federais, até serem criadas as  

4 A presença de representantes do Ministério das Relações Exteriores, que não havia par-
ticipado do Encontro anterior, reforça o interesse de que esse canal de comunicação e diálogo 
seja criado da forma mais urgente possível.
5 Em Barcelona, por exemplo, foi apresentado pela Rede local e aprovado pelo Minis-
tério das Relações Exteriores, via Consulado, um projeto sociocultural que inclui, dentre outros 
aspectos, uma Campanha conjunta de Associacionismo e Incentivo ao Registro Consular, a ser 
executada ainda neste ano.
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  condições para a implementação da PEC 05/05 (Proposta  
  de Emenda à Constituição), do Senador Cristovam Buarque  
  - proposta essa que confere representação parlamentar 
  específica às brasileiras e aos brasileiros no exterior.

Direitos Sociais

 1. Melhorar a relação com o Estado Brasileiro por meio do 
  cadastramento consular, uma vez que o amplo cadastra- 
  mento das brasileiras e brasileiros no exterior, com direito  
  de sigilo assegurado pelos Consulados, propicia informação  
  sobre quem são essas pessoas e agilidade nos processos  
  de comunicação dos organismos públicos e das associações  
  com as mesmas6. 
 2. Garantir a assistência integral às brasileiras e aos brasileiros 
  presos no exterior, com parceria das associações que desen- 
  volvem trabalho de apoio a esse segmento específico.
 3. Fomentar acordos bilaterais entre o Brasil e países europeus 
  em matéria de Previdência Social, em especial, reconheci- 
  mento de tempo de contribuição para efeitos de aposen- 
  tadoria e acesso aos direitos básicos de saúde pública, 
  gratuita e de qualidade.
 4. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da
  Justiça devem incentivar a expansão da medida efetivada  
  em Portugal com relação à expedição do Atestado de An- 
  tecedentes Criminais por meio dos consulados, além dos  
  avanços obtidos pelo Conselho Nacional das Migrações  
  (emissão de antecedentes criminais de forma virtual, por  
  parte da Polícia Federal), em relação a esta questão, que  
  devem ser ampliados. 

6 Ver referência anterior, no capítulo referente ao Registro (ou matrícula) Consular.
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PRoPoStAS DE tRABALho PARA A REDE 

 1. Desenvolver um trabalho político para articular as associações 
  por meio de de um processo de integração local (tanto entre as  
  associações de brasileiras e brasileiros, como de outros países,  
  sobretudo os que sofreram com colonialismos diversos), e vi- 
  sando garantir o direito pleno de voto de todas cidadãs e  
  cidadãos, nas eleições locais, regionais e nacionais e plurina- 
  cionais (como o caso de votar para a União Européia).
 2. Coordenar uma campanha, em parceria com os consulados 
  e outras organizações, visando o cadastramento eleitoral  
  das brasileiras e dos brasileiros residentes no exterior, e con- 
  siderando como um dos objetivos principais o exercício do  
  voto nas próximas eleições presidenciais.



PRoPoStAS Ao GoVERNo BRASILEIRo

 1. Estimular, promover e apoiar projetos associativos de agrega-
  ção das brasileiras e dos brasileiros no exterior através da cultura.
 2. Melhorar a comunicação, o diálogo e o relacionamento 
  entre as Embaixadas, os Consulados e as associações de  
  brasileiras e brasileiros no exterior.
 3. Garantir maior transparência por parte das Embaixadas e 
  dos Consulados na definição de atividades e aplicação do  
  orçamento na área da cultura (do Ministério das Relações  
  Exteriores e demais Ministérios), com prévio estabelecimen- 
  to de critérios de escolha e divulgação dos projetos e con- 
  vênios junto à comunidade brasileira local, a exemplo do  
  processo desenvolvido pelo Consulado Geral de Barcelona,  
  em diálogo permanente com a Rede de Barcelona.
 4. Retomar a implantação imediata dos “Pontos de cultura” 
  no exterior pelo Estado Brasileiro, especialmente do Minis- 
  tério da Cultura do Brasil.

1.2. tema 2
Cultura e comunicação:
propostas para a disseminação da cultura 
brasileira e para a produção artística e 
cultural dos emigrantes.
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 5. Solicitar doação às associações de brasileiras e brasileiros 
  por parte de diversos organismos públicos, como a Fun- 
  dação Nacional do Livro, Editoras e Tradutores literários dos  
  livros brasileiros, principalmente em relação aos produtos  
  levados a feiras internacionais.

PRoPoStAS DE tRABALho PARA A REDE

 1. Realizar um levantamento por meio da Rede das fontes fi-
  nanciadoras (públicas e privadas) de projetos na área de cul- 
  tura brasileira no exterior.
 2. Criar na Rede uma Comissão de Cultura e Comunicação.
 3. Divulgar antecipadamente a agenda de eventos de inte-
  resse da Rede, facilitando assim uma maior participação das  
  associações. 



PRoPoStAS Ao GoVERNo BRASILEIRo

 1. Solicitar apoio oficial e financeiro do Estado Brasileiro e de ou-
  tras instituições públicas para a constituição do Grupo de Tra- 
  balho de Identidades Sexuais e Gêneros, por sua relevância e  
  importância estratégica para o conjunto da cidadania brasileira  
  emigrada.
 2. Intensificar as campanhas do Estado Brasileiro e dos países de 
  acolhida sobre as realidades migratórias dos coletivos brasilei- 
  ros, e, em especial, trabalhar em favor da promoção mais crítica  
  e ampla da imagem da mulher brasileira, desconstruindo este- 
  reótipos históricos. 
 3. Solicitar ao Estado Brasileiro a criação de um canal interativo de 
  denúncias da veiculação de imagens estigmatizadas da mulher  
  brasileira nos meios de comunicação, tanto no Brasil quanto  
  nos países residentes.  

1.3. tema 3
Gênero:
a especificidade da questão da mulher 
brasileira na Europa, construção 
das identidades sexuais e gêneros, 
sexualidade e outras questões. 
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 4. Criar campanhas de desconstrução da imagem estereotipada 
  da mulher brasileira como objeto sexual ou de vitimização do  
  seu papel na sociedade. 

PRoPoStAS DE tRABALho PARA A REDE

 1. Criar um Grupo de Trabalho sobre estudos de construção de 
  Identidades Sexuais e Gêneros, dentro da Rede, para debater  
  as diversas vertentes do tema.
 2. Aprofundar as discussões na Rede sobre os seguintes eixos: trá-
  fico de seres humanos; violência doméstica; estereótipos de  
  brasileiras e brasileiros no exterior; assistência sociojurídica  
  e psicossocial; assistência à saúde e aos direitos sexuais e repro- 
  dutivos; adoção de menores (controle e tutela) e combate às  
  discriminações (sobretudo em relação às identidades sexuais 
  e gêneros). 
 3. Desenvolver ações públicas e coletivas de denúncias de atitudes 
  que prejudicam o cumprimento dos nossos objetivos como  
  Rede. 



PRoPoStAS Ao GoVERNo BRASILEIRo

Educação infantil:

 1. Solicitar ao Estado Brasileiro e, particularmente, ao Minis-
  tério da Educação e Cultura (MEC), acesso ao material di- 
  dático e paradidático gratuito, tal como já foi levantado em  
  outros encontros e na Ata Consolidada da I Conferência  
  Brasileiros no Mundo (RJ / 2008), além do acesso público  
  aos materiais disponibilizados através da Internet.
 2. Criar um espaço oficial de interlocução do Estado Brasileiro 
  com a Rede e demais associações, para tratar de assuntos  
  referentes à formação dos filhos dos emigrantes.
 3. Disponibilizar recursos públicos (financeiros, humanos e 
  técnicos) para a formação de professores de língua portu- 
  guesa, história, geografia e cultura geral brasileira, visando  

1.4. tema 4
Educação, pesquisa, sociedade 
do conhecimento e intercâmbio 
entre estudantes, professores e 
pesquisadores.
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  à educação dos filhos de emigrantes brasileiros e a adequa- 
  da promoção da cultura brasileira no exterior. 
 4. Utilizar os espaços dos Centros de Cultura Brasileira no Exterior 
  para fortalecer e promover propostas ligadas à educação infantil.
 5. Identificar as interfaces com projetos internacionais de 
  cooperação já existentes, entre o Brasil e diversos países, efe- 
  tivando convênios de cooperação técnica, científica e socio- 
  cultural. 

Ensino médio:

 1. Estabelecer parcerias entre associações e Ministério da Educa-
  ção e Cultura (MEC) para a organização de exames supletivos  
  em países de maior presença da comunidade brasileira.
 2. Convalidar, no Brasil, os cursos profissionalizantes realiza-
  dos no exterior, a exemplo do Japão.

Educação superior:

 1. Ampliar, fortalecer e consolidar os acordos de cooperação 
  educacional já existentes.
 2. Ampliar a relação de reciprocidade em relação aos diplomas 
  (reconhecidos e validados por ambos países).
 3. Criar programas específicos no Brasil para atrair doutores brasi-
  leiros e doutoras brasileiras que fizeram a formação no exterior.
 4. Estipular prazos máximos regulamentares para responder 
  às demandas de solicitação de validação de diplomas.
 5. Mapear as universidades e diplomas que já receberam re-
  conhecimento oficial no Brasil.
 6. Criar uma página no portal da CAPES/MEC que informe 
  com transparência os critérios para a revalidação de diplo- 
  ma no Brasil.
 7. Criar canais de comunicação e diálogo no Estado Brasileiro 
  para estabelecimento de convênios e trocas de experiências  
  entre os pesquisadores, estudantes e professores brasileiros  
  que atuam no exterior.



EM RELAção à EStRUtURA Do PRoCESSo DE
ARtICULAção EM REDE

 1. A Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa será forma-
  da por associações, grupos (formais e informais), coletivos e  
  colaboradores, sempre considerando a prioridade de forta- 
  lecimento do associativismo e dos processos coletivos para  
  a transformação das sociedades onde vivemos. 
 2. A Rede será constituída com as seguintes denominações:
  a. Participantes: representantes de associações, grupos  
   (formais e informais) e coletivos, em geral. Poderão ser  
   eleitos para a Coordenação Executiva e terão direito a  
   voto em todos os organismos da Rede.
  b. Colaboradores: indivíduos que, voluntariamente, parti- 
   cipam do trabalho de construção e desenvolvimento dos  
   processos e objetivos da Rede. Não poderão ser eleitos  
   para a Coordenação Executiva e terão direito a voz em  
   todos os organismos da Rede.
  c. Interlocutores: indivíduos e instituições que, a convite da  

1.5. tema 5
Perfil da Rede:
o que somos e o que queremos ser 

Documento de Barcelona, 2009. 40



Documento de Barcelona, 2009. 41

   Rede, participam do trabalho de construção e desenvol- 
   vimento dos processos e objetivos da Rede. Não pode- 
   rão ser eleitos para a Coordenação Executiva e terão 
   direito a voz em todos os organismos da Rede.
  d. Grupos de Trabalho: serão constituídos por participantes  
   que se identifiquem com o assunto, incluindo membros  
   da Coordenação Executiva, e que possam contribuir para as  
   discussões. Funcionarão como fóruns de discussão e  
   contribuirão com sugestões para o trabalho da Rede nas  
   respectivas áreas de atuação. Terão direito a voz em to- 
   dos os organismos da Rede. O direito a voto estará sub- 
   metido aos critérios acima mencionados. 
 3. A Coordenação Executiva será constituída pelos Coordena-
  dores da Rede nos respectivos países.
 4. A Coordenação Ampliada da Rede será constituída, além da 
  Coordenação Executiva, pelos Coordenadores dos Grupos  
  Temáticos e pelos Colaboradores e Interlocutores (que a  
  Coordenação Executiva ateste a sua viabilidade) a serem  
  designados na primeira reunião da Coordenação Executiva  
  após o Encontro de Barcelona.
 5. A Rede, ou um organismo externo constituído pela Rede, 
  objetivará a composição de um estatuto jurídico com o ob- 
  jetivo de possibilitar o apoio financeiro aos projetos da Rede  
  e representar a Rede quando e onde for necessário. A Rede  
  será sempre a última instância de decisão sobre tais ques- 
  tões, através dos seus Encontros, Reuniões Anuais e da sua  
  Coordenação (Executiva e Ampliada). Será constituído um  
  Grupo de Trabalho específico sobre esse tema, para analisar  
  e apresentar à Coordenação da Rede uma proposta relativa  
  às questões jurídicas que envolvem a criação desse Estatuto.
 6. Será criada uma Carta de Princípios para a Rede, definindo 
  que apenas os Coletivos em geral - que não precisam ne- 
  cessariamente possuir um estatuto jurídico - terão direito  
  a voto. Para facilitar o reconhecimento e assegurar a legi- 
  timidade (não confundir com a “legalidade”), a Carta de  
  Princípios possuirá o caráter amplo de tentar ao máximo,  
  agregar, por consenso, todas as especificidades que já es- 
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  tão participando do processo de articulação em Rede – res- 
  peitando o caráter Laico, Autônomo perante os Governos e  
  Partidos Políticos e Independente em respeito aos interesses  
  privados, zelando pelo interesse público em todo o processo. 

EM RELAção Ao DESENVoLVIMENto Do PRoCESSo 
DE ARtICULAção EM REDE

 1. Fortalecer inicialmente a Rede Européia, em respeito às di-
  versidades de contextos organizativos entre os diferentes  
  continentes, estimulando a constituição de uma Rede Mun- 
  dial, que articule todas as propostas e reivindicações dos  
  milhões de brasileiras e brasileiros no exterior.
 2. Fortalecer a interlocução continuada e assegurar o reco-
  nhecimento oficial da necessidade de diálogo permanente  
  do Estado Brasileiro com a Rede de Brasileiras e Brasileiros  
  na Europa.
 3. Formar redes locais por países. A coordenação execu-
  tiva da Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa deve  
  ter representantes de todos os países europeus presentes  
  no 3º Encontro. Deve ser composta por nomes de represen- 
  tantes debatidos de forma ampla e democraticamente por  
  todos os participantes em cada território. Devem ser escolhi- 
  dos em processos de critérios de decisão que respeitem os ob- 
  jetivos da interlocução em Rede, além de considerar as 
  especificidades de cada país.
 4. Definir a identidade visual da Rede, a partir da logomarca 
  que já foi estabelecida durante e nos dias subsequentes ao  
  Encontro, e através da promoção de formas de diálogo per- 
  manente entre os participantes. Principalmente, em relação  
  a estimular a discussão ampliada entre os associados via  
  Internet, por e-mails, pelos grupos de discussão e pela Co- 
  ordenação Ampliada da Rede.



PRoPoStA DA REDE, DE CRItéRIoS PARA REPRESEN-
tAtIVIDADE EM RELAção à 2ª CoNFERêNCIA BRASI-
LEIRoS No MUNDo:

 
1.6.1 Critérios para representatividade em relação à 2ª Confe-
rência de Brasileiros no Mundo:

 1. Reunião aberta a todas as brasileiras e todos os brasileiros 
  no exterior, promovida pelos consulados locais, com ante- 
  cedência adequada à 2ª Conferência “Brasileiros no Mun- 
  do” no Rio de Janeiro, organizado pelo Ministério das Rela- 
  ções Exteriores.
 2. Os delegados ao Encontro serão eleitos nessas reuniões dos 
  consulados.
 3. O número de delegados deve ser limitado de maneira a
  garantir a eficácia e produtividade do encontro.

1.6. tema 6
A questão da representatividade:
quem é quem no mundo da emigração; a 
sociedade civil organizada da emigração e 
as propostas de conselhos locais e conselho 
mundial para os assuntos da emigração. 
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 4. O número de delegados deve ser razoavelmente proporcio-
  nal à quantidade de brasileiras e brasileiros residentes em  
  cada país de emigração. Caberá ao MRE fazer esse mapea- 
  mento7 e propor o número de delegados por cada jurisdição 
  consular.
 5. Os delegados deverão possuir um mínimo de três anos de 
  residência8 no exterior.
 6. Os delegados deverão possuir um amplo conhecimento da 
  realidade local da comunidade brasileira em cada país e dos  
  contextos diversos de migração em geral. 
 7. O caráter subjetivo do ponto anterior será motivo de deba-
  te entre cada contexto onde se realizem tais reuniões, ca- 
  bendo aos mesmos participantes, em última instância, deci- 
  dir sobre a totalidade dos critérios propostos.

 A Rede, além de propor e legitimar suas propostas por meio  
 de mobilização pública perante o Estado Brasileiro, desenvolverá  
 um trabalho permanente de apoio buscando garantir a partici- 
 pação dos seus candidatos na 2ª Conferência, com a finalidade  
 de que nossos objetivos coletivos e democraticamente debati- 
 dos sejam efetivamente levados, aprovados e implementados a  
 partir da 2ª Conferência. 

1.6.2. Sobre o Conselho de Cidadãos, no âmbito de jurisdição 
consular:
 
 1. Devem ser criados Conselhos de Cidadãos no âmbito de 
  jurisdição consular, composto por representantes das ci- 
  dadãs e cidadãos, eleitos por voto direto. O colégio eleitoral  
  para a escolha dos representantes dos cidadãos deve ser  
  composto por cidadãs e cidadãos brasileiros residentes na  
  jurisdição de cada Consulado, devidamente inscritos no  

7 Com base no mapeamento apresentado pelo MRE à 1ª Conferência Brasileiros no Mun-
do dotando-o de adequada adaptação aos novos contextos locais, um ano após a sua apresen-
tação. 
8 Não sendo esta residência necessariamente embasada em critérios definidos pelos go-
vernos dos países, mas sim por critérios de fiabilidade apresentados, voluntariamente, por cada 
participante.
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  Consulado para efeito deste ato eleitoral e portadores de  
  senha eletrônica para possibilitar a eleição por meio da 
  internet. Este Conselho é uma instância de diálogo insti- 
  tucional entre os emigrantes e o Estado brasileiro, a nível  
  local, e poderá desenvolver atividades comuns, canalizar  
  propostas, discutir assuntos de interesse da comunidade, etc. 



 1. Apoiar o projeto de lei, em tramitação, que transforma o 
  Conselho Nacional de Imigração (CNIg) em Conselho 
  Nacional das Migrações (CNM), um projeto que absorve as  
  questões ligadas à emigração das brasileiras e dos brasilei- 
  ros para o exterior. 
 2. Estabelecer a participação efetiva de representantes das 
  brasileiras e brasileiros emigrados no CNM, com poder deli- 
  berativo, como possui o atual CNIg.
 3. Que o MRE considere publicamente a Rede de Brasileiras e 
  Brasileiros na Europa como um dos importantes espaços  

1.7. temas 7 e 8
- A agenda dos emigrantes:
o caminho para uma plataforma consensual 
das reivindicações e propostas dos 
emigrantes ao Estado Brasileiro

- A relação imediata do movimento 
emigrante com o Estado Brasileiro:
resoluções do encontro no Rio 2008; 
iniciativas do MRE e do CNIg.
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  de interlocução com as comunidades brasileiras no exterior,  
  convidando, inclusive, representantes da Coordenação da  
  Rede para a solenidade de abertura da 2ª Conferência Bra- 
  sileiros no Mundo, na qualidade de convidado e não apenas  
  de delegado.
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Ficou acordado entre as participantes e os participantes do 3º 
Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e Brasileiros no Ex-
terior o compromisso de garantir que sejam feitas reuniões 
locais em cada país para debater as propostas e encaminha-

mentos resultantes do Encontro de Barcelona. 

Seguem as orientações para as reuniões:

 1. O Documento de Bruxelas (resultados do Encontro anterior, 
  que recolhe diversos aspectos de atividades antecedentes)  
  deve ser analisado entre todos os participantes, observan- 
  do o contexto local e geral, onde algumas propostas te- 
  nham obtido maior ou menor grau de cumprimento ou de  
  desatenção por parte do Estado Brasileiro9.
 2. Priorizar aquilo que cada país considera mais signifi-
  cativo dentre as propostas e selecionar três, por consenso  
  ou processo de votação aberta entre todos os participantes.
 3. Discutir as propostas de cada país para as conferências, evi-
  tando a dispersão e concentrando-se em questões mais 
  objetivas e consensuais, dotando de força as nossas propostas.
 4. Debater as melhores estratégias locais e atividades para o 
  desenvolvimento do processo de Rede em cada país. 
 5. Mapear, de forma ampla, os contatos de todas as formas 
  de relacionamento das comunidades brasileiras naque- 
  le país (associações, projetos públicos, empreendimentos  
  privados, meios de comunicação, espaços religiosos etc.),  
  auxiliando o mapeamento desenvolvido pelo MRE, em cola- 
  boração direta com a Rede. 

9 Dependendo das diferentes perspectivas de onde se observam o mesmo Documento.
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os participantes do 3º Encontro Europeu da Rede de Bra-
sileiras e Brasileiros no Exterior sugerem ações por parte 
das instituições mencionadas para promover a melhoria 
da qualidade de vida das brasileiras e brasileiros residen-

tes no exterior.

 1. Que a CUT e a Força Sindical, participantes do Encontro de 
  Barcelona, tratem da temática “emigrantes brasileiros” nos  
  seus respectivos Congressos Nacionais. Nessa perspectiva  
  foi encaminhada uma Carta de Apelo às Direções Nacionais  
  das Centrais Sindicais.
 2. Que o Congresso Nacional retome a rubrica orçamentária 
  no Orçamento Geral da União que viabiliza recursos finan- 
  ceiros para que o Ministério das Relações Exteriores possa  
  efetivamente apoiar propostas das associações de brasi- 
  leiros e brasileiras emigrantes.
 3. Que a Comissão Parlamentar de Direitos Humanos e Mino-
  rias, da Câmara dos Deputados, articule a viabilização de  
  recursos financeiros destinados aos projetos coletivos das  
  associações de brasileiros e brasileiras emigrantes.
 4. Realizar o próximo Encontro da Rede com acesso direto 
  pela Internet, permitindo a interatividade e participação de  
  emigrados brasileiros e brasileiras em todos os países10.
 5. Que o Congresso Nacional apóie e viabilize:
  a) A constituição da Frente Parlamentar Suprapartidária  
   em Defesa dos Brasileiros Emigrantes.
  b) Sessão Solene para debater e dotar de visibilidade, tam- 
   bém no território brasileiro, as propostas e reivindica- 
   ções dos milhões de brasileiros e brasileiras emigrados. 

10 Sobretudo os brasileiros emigrantes em situação irregular que temem por sua segurança 
no deslocamento entre países da União Européia. 
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os participantes do 3º Encontro Europeu de Brasileiras e 
Brasileiros no Exterior votaram em Plenária, no domingo, 
dia 28 de junho de 2009, os itens abaixo relacionados com 
o objetivo de definir uma identidade visual para Rede:

 1. Decidiu-se como nome oficial “Rede de Brasileiras e Brasi-
  leiros na Europa”, com intenção de que, após conso- 
  lidação da Rede Européia, se vislumbre a constituição da  
  Rede de Brasileiras e Brasileiros no Exterior, respeitando os  
  contextos continentais de cada processo de organização. 
 2. Decidiu-se utilizar como logomarca oficial da Rede de
  Brasileiras e Brasileiros na Europa a criada por Rubens 
  Zischler (representante da comunidade brasileira na Suíça),  
  e Pedro Alessio (representante da comunidade brasileira na  
  França). 
 3. A página oficial da Rede de Brasileiras e Brasileiros na
  Europa possui o seguinte endereço de domínio: 
  http://www.rede-brasileira.eu/. A responsabilidade de 
  manutenção da página ficou a cargo de Rubens Zischler, de  
  forma voluntária, enquanto não sejam viabilizados recursos  
  financeiros com esta finalidade específica.
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No domingo, dia 28 de junho de 2009, os participantes 
do 3º Encontro da Rede de Brasileiras e Brasileiros na 
Europa definiram os representantes de cada país para a 
Gestão 2009/2011 da Rede de Brasileiras e Brasileiros na 

Europa. Para eleger os representantes, os participantes se dividiram 
de acordo com os dez países presentes no Encontro e, em grupo e 
por consenso, definiram em plenária os seguintes coordenadores:

	 •	 Alemanha	 –	 Excepcionalmente,	 a	 Alemanha	 possui	 uma	 
  interlocutora junto à Coordenação da Rede, comprome- 
  tendo-se a mesma (em conjunto com os dois outros 
  participantes presentes) a reunir-se com as respectivas 
  comunidades e associações para definir a melhor dinâmica  
  de representação na Coordenação da Rede: Sonia Leão- 
  Sitals (representando a Imbradiva)
	 •	 Áustria	 –	 Coordenadora:	 Marissa	 Lobo	 (representando	 o	 
  Maiz).
	 •	 Bélgica	–	Coordenadora:	Mônica	Pereira	(representando	a	Abraço).
	 •	 Espanha	 –	 Coordenadora:	 Angélica	 Sátiro	 (representando	 
  La Casa Creativa).
	 •	 França	 –	 Coordenadora:	 Marta	 Fantini	 (representando	 a	 
  Comunidade Brasileira em Merignac, Região de Bordeaux). 
	 •	 Inglaterra	–	Coordenador:	Carlos	Mellinger	(representando	 
  a Abras).
	 •	 Itália	–	Coordenadora:	Leila	Pereira	(representando	a	Libélula).
	 •	 Portugal	 –	 Coordenador:	 Gustavo	 Behr	 (representando	 a	 
  Casa do Brasil de Lisboa).
	 •	 Suíça	 –	 Coordenadora:	 Irene	 Zwetsch	 (representando	 o	 
  Conselho Brasileiro na Suíça).
	 •	 Holanda	–	Excepcionalmente,	a	Holanda	possui	um	 inter- 
  locutor junto à Coordenação da Rede, comprometendo-se  
  o mesmo (em conjunto com as quatro outras participantes  
  presentes) a reunir-se com as respectivas comunidades  
  e associações para definir a melhor dinâmica de representa-
  ção na Coordenação da Rede: Marcos Viana (representante  
  no Conselho Provisório constituído na 1ª Conferência Brasi- 
  leiros no Mundo para preparação da 2ª Conferência). 
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PRÓXIMAS DAtAS DA REDE:

	 •	 2010:	Seminário	Temático:	Gênero	e	Migração	irregular.
  Local: Itália.

	 •	 2011:	4º	 Encontro	da	Rede	de	Brasileiras	 e	Brasileiros	no	 
  Exterior.
  Local: Londres (Reino Unido).

AGENDA GERAL DA REDE EM 2009: 

	 •	 19	de	setembro	de	2009:	I	Seminário	da	Comunidade	Bra- 
  sileira em Londres.

	 •	 31	 de	 outubro	 de	 2009:	 IV	 Encontro	 Brasileiro	 na	 Suíça	 
  (www.encontro-brasileiro.ch) 
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Moção ENCAMINhADA Ao GoVERNo BRASILEIRo 

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e Bra-
sileiros no Exterior manifestam-se contra a adoção da Diretiva Euro-
péia sobre o retorno dos migrantes em situação irregular e, particular-
mente, contra as recentes mudanças legislativas na Itália, na Bélgica e 
na França no sentido do recrudescimento de medidas repressivas xe-
nófobas, com forte incidência sobre a migração em situação irregular.

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e 
Brasileiros no Exterior solicitam ao Governo Brasileiro que acompa-
nhe cuidadosamente esta nova situação, em diálogo permanente 
com as organizações de migrantes brasileiras e brasileiros na Europa.

Moção ENCAMINhADA Ao GoVERNo BRASILEIRo

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e Bra-
sileiros no Exterior defendem a assinatura e a ratificação pelo Gover-
no Brasileiro da Convenção Internacional para a proteção dos direitos 
de todos os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias. O 
referido instrumento jurídico sinaliza medidas de prevenção da mi-
gração irregular e de proteção dos trabalhadores migrantes indepen-
dentemente do seu estatuto legal no país de residência (Resolução 
45/158 da Assembléia Geral da ONU, de 18 de dezembro de 1990).

Moção ENCAMINhADA Ao GoVERNo BRASILEIRo

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e 
Brasileiros no Exterior manifestam enorme preocupação com a dis-
tribuição geográfica da assistência consular no continente europeu. 
Por esse motivo, a Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa solicita 
a criação de consulados itinerantes do Brasil nas regiões européias 
que necessitem desse tipo de assistência.
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Moção ENCAMINhADA Ao GoVERNo BRASILEIRo

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e 
Brasileiros no Exterior apóiam o Projeto de Lei que tramita no Con-
gresso Nacional visando transformar o Conselho Nacional de Imigra-
ção (CNIg) em Conselho Nacional das Migrações (CNM), um projeto 
que absorve as questões ligadas à emigração das brasileiras e dos 
brasileiros para o exterior. 

Moção ENCAMINhADA Ao GoVERNo BRASILEIRo

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e 
Brasileiros no Exterior consideram de extrema importância a abertu-
ra imediata, no território brasileiro, de um escritório da Organização 
Internacional para as Migrações (OIM).

Moção ENCAMINhADA Ao PoDER LEGISLAtIVo 
BRASILEIRo

Os participantes do 3° Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e 
Brasileiros no Exterior consideram de fundamental importância a ur-
gente aprovação do Projeto Lei PDC 1653/2009 – MSC 750/2008 
em tramitação de urgência na Câmara dos Deputados. Este Projeto 
de Lei aprova o texto da Resolução nº 1.105, de 30 de novembro 
de 2004, que acata o ingresso da República Federativa do Brasil na 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), bem como, o 
texto da Constituição dessa Organização Internacional.
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CARtA DE APELo AoS CoMPANhEIRoS DELEGADoS
Ao CoNGRESSo DA FoRçA SINDICAL E DA

CENtRAL ÚNICA DoS tRABALhADoRES (CUt)

Caros companheiros e caras companheiras

Nós, trabalhadores emigrados na Europa, reunidos no 3° Encontro 
Europeu da Rede de Brasileiras e Brasileiros no Exterior, lançamos um 
apelo a fim de que nos congressos nacionais a serem realizados por 
suas entidades nos próximos meses, considerem a situação das bra-
sileiras e dos brasileiros no exterior e aprovem Moção de Apoio para 
a adesão do Governo Brasileiro da Convenção Internacional para a 
proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e mem-
bros de suas famílias.

Além disso, solicitamos a aprovação da Moção de Apoio à iniciativa 
legislativa em discussão no Executivo Federal que visa transformar o 
atual Conselho Nacional de Imigração (CNIg) em Conselho Nacional 
da Migração (CNM), de forma a contemplar entre suas competências 
o tema da “Emigração de Brasileiras e Brasileiros ao Exterior”.

Barcelona, 28 de junho de 2009.
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CooRDENADoRA ALEMANhA
Sonia Leão-Sitals (interlocutora provisó-
ria) (leaosals@gmail.com) 
A coordenação da Alemanha tem como ex-
pectativa a continuidade da atuação em rede 
na busca de soluções de forma coletiva para 
problemas da população. Pretendemos divul-
gar entre a comunidade local as propostas que 
constam nos Documentos e estimular brasilei-
ras e brasileiros a se integrarem em grupos ou 
organizações e a participarem ativamente de 
discussões sobre questões importantes da vida 
de todos e todas, sugerindo, cobrando e fisca-
lizando junto àqueles responsáveis pelo bem 
comum.

CooRDENADoRA ÁUStRIA
Marissa Lobo (maiz@servus.at)
Como coordenação da Rede na Áustria, tra-
balharemos para estimular a participação ativa 
desta Comunidade na Rede tanto no âmbito 
local quanto europeu e mundial; e discu-
tir com a Comunidade Local as propostas já 
apresentadas nos documentos dos encontros 
anteriores, além de elaborar outras propostas 
de acordo com nossas especificidades. Traba-
lharemos para fomentar o aprofundamento 
das questões de gênero e sexualidade, bem 
como, contribuir e instigar discussões sobre a 
precariedade no mercado de trabalho, espe-
cificamente, no setor informal e no trabalho 
sexual.
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CooRDENADoRA BéLGICA
Mônica Pereira
(monicapereira@abraco-asbl.be)
Na qualidade de membro da coordenação da 
Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa e 
de coordenadora do núcleo da Rede na Bél-
gica desejo contribuir para integrar o tema da 
migração irregular de forma transversal em to-
das as propostas defendidas por esses grupos 
de articulação. Anseio ainda, ajudar a sinteti-
zar e priorizar as reivindicações constantes nos 
Documentos de Lisboa, Bruxelas e Barcelona.

CooRDENADoRA ESPANhA
Angélica Sátiro
(asociacioncrearmundos@lacasacreativa.net)
Tenho como objetivo colaborar com o fortaleci-
mento da Rede por meio de ações como: criar 
sinergia com os coordenadores dos Grupos Te-
máticos e comunidades autônomas, conectar 
com outros coletivos de imigrantes e manter 
e ampliar as boas relações já iniciadas com o 
Governo Brasileiro na Espanha. E, como coor-
denadora da Rede na Espanha, tenho a expec-
tativa de somar esforços e ajudar a construir 
zonas de acordo e ressonâncias, para encontrar 
saídas criativas para os desafios que surgirem.

CooRDENADoRA FRANçA
Marta Fantini (fantini.marta@gmail.com)
Trabalhando na região de Bordeaux foi possí-
vel constatar que não existe, por enquanto, na 
nossa região, nenhuma estrutura voltada para 
a problemática da imigração de brasileiros 
exclusivamente. Fazer parte da coordenação 
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da Rede será uma oportunidade para realizar 
um mapeamento das associações da região 
Aquitania e entrar em contato com institui-
ções locais que atuam na área da imigração 
para saber se conhecem a situação dos nossos 
compatriotas.

CooRDENADoR hoLANDA
Marcos Viana (interlocutor provisório)
(marcos@cca-online.nl)
Olhando daqui, a alguns metros abaixo do nível 
do mar, depois de voltar da linda Barcelona, vejo 
nós se formando em nós, vejo cordas tensas se 
formando pelas diferenças, vejo barreiras sendo 
transpostas pela força de veementes propostas, 
vejo a democracia acenando com um branco 
lenço à força do consenso, vejo homens e mu-
lheres perseverantes, que certamente colherão 
dela os frutos, e assim farão melhor, a vida dos 
imigrantes. 

CooRDENADoR INGLAtERRA
Carlos Mellinger (carlosuk@aol.com)
Além de ter aumentado ainda mais o respeito 
pela Rede e por algumas pessoas envolvidas 
com ela desde as primeiras reuniões, espero 
que a ampliação da coordenação, agora com 
representação de 10 países europeus, possa 
trazer uma lista de demandas que atenderá 
as expectativas de uma população maior, mais 
diversificada e certamente em condições com-
pletamente diferentes, de um país para outro. 
Em outras palavras, exercício prático da demo-
cracia.
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CooRDENADoRA ItÁLIA
Leila Pereira (leilacult@hotmail.com)
As nossas expectativas vêm no sentido de pro-
mover e contribuir com o trabalho da Rede de 
Brasileiras e Brasileiros na Itália, fortalecendo 
as atividades das organizações já existentes no 
território e respeitando a identidade e carac-
terísticas de cada uma. Já estamos trabalhan-
do com algumas questões importantes como 
a situação da comunidade brasileira migran-
te na Itália, e, sobretudo, o tema da mulher 
brasileira e da população de LGBTS (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transgenêros e simpatizan-
tes), bem como, os desafios dos ítalo-brasilei-
ros em processo de reconhecimento da dupla 
cidadania.

CooRDENADoR PoRtUGAL
Gustavo Behr (gustavobehr@gmail.com)
A Rede de Brasileiras e Brasileiros na Europa 
está demonstrando um caráter mobilizador. 
O Encontro de Barcelona veio neste sentido, 
consolidando esta dinâmica inovadora. As ex-
pectativas que tenho quanto à Rede são imen-
sas e espero ajudá-la a cumprir os seus papéis 
fundamentais: ser um instrumento para que 
as brasileiras e brasileiros na Europa possam se 
fazer ouvir, ser um meio de cooperação, inter-
câmbio e trabalho conjunto entre as diversas 
comunidades brasileiras e um potenciador de 
diálogos entre os seus membros e todas as en-
tidades pertinentes.
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CooRDENADoRA SUíçA
Irene Zwestch (irene.zwetsch@vtxfree.ch)
Como participante da Coordenação da Rede 
de Brasileiras e Brasileiros na Europa espe-
ro poder contribuir para a identificação de 
demandas da comunidade brasileira e para 
a efetivação de iniciativas que possam ir ao 
encontro dessas demandas e necessidades. 
Espero que consigamos trabalhar de forma 
produtiva e coesa como coordenadores, man-
tendo comunicação constante e interagindo 
como grupo, independente das diferenças de 
opinião ou pontos de vista.
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