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II Reunião do Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica Brasil-Chile 
 

Projetos bilaterais  
 

1. Fortalecimento para a Defensoria em Sistemas de Estatísticas, Registros de Dados e Capacitações 
em Litigância Oral (Em benefício do Brasil, apresentado pela DPU) 

Instituição cooperante brasileira: Defensoria Pública da União (DPU) 
Instituição cooperante chilena: Defensoría Penal Pública de Chile (DPP) 
Objetivo: fortalecer as competências da DPU no campo do registro de dados, no contencioso oral e na 
defesa indígena nas audiências e processos. 
 
2. Apoio ao Desenvolvimento de Novos Modelos Preditivos - “Clima e Saúde no Chile” (Em benefício 

do Chile, apresentado pela AGCID) 
Instituição cooperante brasileira: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)  
Instituição cooperante chilena: Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) 
Objetivo: fortalecer a capacidade de análise e investigação do impacto indireto da variabilidade climática 
atual e projetada no contexto das mudanças climáticas na saúde da população no Chile, fornecendo 
informações científicas técnicas às entidades nacionais e à rede internacional de observatórios ou 
pesquisadores de clima e saúde. 
 
3. Fortalecimento e modernização na área de inovação e competitividade (Benefício mútuo, 

apresentado pelo INPI) 
Instituição cooperante brasileira: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 
Instituição cooperante chilena: Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI 
Objetivo: fortalecer as capacidades institucionais das duas instituições, contribuindo de forma mais 
eficiente para que as empresas dos países envolvidos invistam em inovação e, assim, ganhem 
competitividade para sua inserção no mercado mundial. 
 

Projetos de cooperação descentralizada 
 

1. Fortalecimento institucional de modelos sustentáveis de produção e exportação de produtos 
agrícolas in natura e agro industrializados no Distrito Federal (Em benefício do Brasil, apresentado 
pelo GDF) 

Instituição cooperante brasileira: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 
(EMATER-DF). 
Instituição cooperante chilena: Gobierno Regional de O´higgins 
Objetivo: promover o fortalecimento institucional do ambiente de negócios de exportação de produtos 
rurais do Distrito Federal, por meio de treinamento dos profissionais da EMATER-DF que desenvolverão 
expertises para orientar os agricultores e agro industrializadores nesse tema. 
 
2. Fortalecimento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (Em benefício do Brasil, 

apresentado pela AGCID e com palavras finais do Vice-Prefeito de São Luís) 
Instituição cooperante brasileira: Prefeitura Municipal de São Luís/Comitê Gestor de Limpeza Urbana 
Instituição cooperante chilena: Gobierno Regional Metropolitano [Santiago] 
Objetivo: reduzir o descarte irregular de resíduos sólidos no município de São Luís por meio da criação de 
modelos de soluções sustentáveis e metodologias inovadoras com vistas a reduzir os pontos de descarte 
irregular de resíduos sólidos. 

 


