
  
 
         
 
 
 
 
 
Nós, Iratxe GARCÍA-PÉREZ, em nome do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e 
Democratas no Parlamento Europeu, Sergei STANISHEV, em nome do Partido dos Socialistas 
Europeus, e Gleisi HOFFMANN, em nome do Partido dos Trabalhadores do Brasil, 
declaramos o nosso compromisso em fortalecer a nossa cooperação por meio da 
intensificação de contactos e intercâmbios com vista a promover e apoiar nos nossos 
respetivos parlamentos e sociedades, os valores e políticas que partilhamos em matéria de 
democracia, direitos humanos, justiça social, igualdade, solidariedade e soberania com vista 
a alcançarmos sociedades justas, sustentáveis e inclusivas. 
 

1. Ambas as partes concordam fortalecer a cooperação com o objetivo de: 
 
 
a. Melhorar o conhecimento e promover uma melhor compreensão das 

estruturas e políticas das respetivas organizações; 
b. Estabelecer marcos de discussão e intercâmbio sobre a situação política e os 

desafios enfrentados por um lado no Brasil, e por outro lado, na União 
Europeia; 

c. Promover e defender valores socialistas e políticas progressistas nos 
respetivos parlamentos; 

d. Partilhar informações e melhores práticas e consultarmo-nos na formulação 
de políticas, em especial em questões de relevância política, social e 
econômica para as relações entre o Brasil e a União Europeia; 

 
 

2. Ambas as Partes concordam em alcançar os objetivos descritos neste Memorando: 
 

 
a. Realizando reuniões regulares entre a Direção da Aliança Progressista dos 

Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu e do Partido dos Socialistas 
Europeus e a Bancada Parlamentar do Partido dos Trabalhadores do Brasil no 
Senado e Câmara Federal brasileiros e a Direção Partidária; 

b. Estabelecendo um contato direto e regular a nível administrativo em ambos os 
lados, incluindo a criação de programas de intercâmbio, quando tal for 
considerado apropriado e eficaz; 

c. Organizando visitas a Europa e ao Parlamento Europeu dos Membros das 
Bancadas Parlamentares do Partido dos Trabalhadores do Brasil e da Direção 
Partidária, e ao Brasil da Direção e Membros da Aliança Progressista dos 
Socialistas e Democratas e do Partido dos Socialistas Europeus; 



d. Intercambiando informações para buscar construir ações conjuntas e 
convocando reuniões bilaterais a nível da Liderança, incluindo Comissários 
Europeus do PSE e a nível de Chefes de Estado e de Governo e de Ministros, 
na União Europeia e no Brasil no âmbito: 

I. das Delegações Interparlamentares UE-Brasil; 
II. da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, o fórum 
parlamentar composto por membros do Parlamento Europeu e dos 
parlamentos regionais latino-americanos, incluindo o Parlatino 
(Parlamento Latino-americano), o Parlandino (Parlamento Andino), o 
Parlacen (Parlamento Centroamericano), o Parlasul (Parlamento do 
Mercosul) e os Congressos do México e do Chile; 
III. das reuniões ministeriais e cimeiras UE-Brasil; 
IV. das reuniões ministeriais e cimeiras UE-CELAC; 
V. das reuniões ministeriais e cimeiras UE-MERCOSUL; 

e. Realizando seminários e reuniões regulares de discussão ou outras atividades, 
tanto no Parlamento Europeu como no Congresso da República Federativa do 
Brasil, sobre temas de interesse mútuo, com a participação de representantes 
das comissões parlamentares relevantes e também no contexto do Fórum 
Progressista Global e de suas iniciativas, com particular foco na justiça social e 
inclusão, redução da pobreza, igualdade de gênero, luta contra a violência feita 
contra mulheres, crianças e jovens, desenvolvimento sustentável, meio 
ambiente e mudanças climáticas, relações exteriores, luta contra o populismo 
de direita e os discursos de ódio; 

f. Fomentando o estabelecimento de contatos e potencial cooperação da Aliança 
Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu e do Partido 
dos Socialistas Europeus com a administração local, fundações e meio 
académico, sociedade civil e mídia no Brasil,  por um lado; e por outro lado, do 
Congresso Brasileiro com seus respetivos homólogos na UE, incluindo entre 
outros, as instituições da UE e seus funcionários, o Grupo Socialista no Comité 
das Regiões, a Fundação de Estudos Progressistas Europeus, outras fundações 
e membros nacionais; 

g. Promovendo nos respetivos parlamentos, moções, resoluções e declarações 
de apoio ao fortalecimento das relações entre a UE e o Brasil. 

 
3. Concordamos que este Memorando de Cooperação entrará em vigor na data da 

sua assinatura, e durará até às eleições para o Parlamento Europeu de 2024, após 
as quais serão definidos novos compromissos para a cooperação futura entre as 
nossas organizações. 

 
Feito em São Paulo e Bruselas, a 29 de septembre de 2022 
 
 
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ   Sergei STANISHEV  Gleisi HOFFMANN              
Presidente do Grupo da    Presidente do Partido  Presidente do 
Aliança Progressista                                        dos Socialistas Europeus   Partido dos Trabalhadores 
dos Socialistas e Democratas       do Brasil 
no Parlamento Europeu  


