
Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

1 Objetivo 1140
Fortalecer a integração regional, com ênfase na América do Sul, contribuindo para a formação de um espaço de paz e 

desenvolvimento

04MZ
Ampliar e fortalecer mecanismos de negociação, incentivando a integração regional, no marco institucional da Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI), por meio do aprofundamento da desgravação tarifária e da diversificação temática dos acordos 

firmados pelo Brasil, em conjunto com os demais Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

04N5 Aperfeiçoar a cooperação entre os Estados Partes do MERCOSUL na área aduaneira.

04N2 Avançar na implementação do Plano de Ação para a Conformação do Estatuto da Cidadania do MERCOSUL.

04N1 Avançar na implementação do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS).

04N4 Consolidar a ampliação do MERCOSUL.

04N9
Consolidar instrumentos financeiros de mitigação dos efeitos das assimetrias de nível de desenvolvimento na América do Sul e, quando 

couber, entre Estados Partes do MERCOSUL.

04NE
Consolidar o tratamento dos temas de direitos humanos no MERCOSUL e desenvolver a institucionalidade da UNASUL em matéria de 

direitos humanos.

04N7
Definir as condições de acesso ao mercado de contratações públicas entre Estados Partes do MERCOSUL, por meio da revisão da 

Decisão Nº CMC 23/06 – Protocolo de Contratações Públicas do MERCOSUL.

04N6 Estabelecer novo Regime Comum de Importação de Bens de Capital não Produzidos no MERCOSUL.

04NC Fortalecer a participação brasileira nos órgãos setoriais da UNASUL.

04NB Fortalecer e ampliar a aproximação do Brasil e da América do Sul com os países da América Central e com o México.

04NA Fortalecer e ampliar a aproximação do Brasil e da América do Sul com os países do Caribe.

04ND Fortalecer o processo de integração da infraestrutura física regional em suas diferentes dimensões.
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04N3 Incrementar a participação de organizações da sociedade civil nas Cúpulas Sociais do MERCOSUL.

04N8
Intensificar a integração produtiva com os Estados Partes do MERCOSUL, por meio do fortalecimento das cadeias produtivas e/ou da 

facilitação de acesso a diferentes formas de financiamento.

04N0
Promover o desenvolvimento econômico e social das zonas de fronteira, por meio do incentivo a iniciativas conjuntas com os países 

vizinhos que permitam o enfrentamento dos desafios comuns, nas áreas de saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, dentre 

outros, com vistas à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.

Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

2 Objetivo 1141 Consolidar o papel do Brasil como ator global, reforçando relações estratégicas em todos os continentes.

SPD
(consolida informações

das áreas temáticas)

04NF
Fortalecer e ampliar mecanismos e ações de diálogo político e cooperação com os países desenvolvidos, na esfera bilateral e no 

âmbito de organismos internacionais e regionais*.

SPD
(consolida informações

das áreas temáticas)

* ver Obs abaixo

04NG
Fortalecer e ampliar mecanismos e ações de diálogo político e cooperação com os países em desenvolvimento, na esfera bilateral e no 

âmbito de organismos internacionais e regionais*.

SPD
(consolida informações 

das áreas temáticas)

* ver Obs abaixo

04NH
Fortalecer e ampliar ações de diálogo político e de cooperação com os países do BRICS e do IBAS, na esfera bilateral e no âmbito 

desses mecanismos e de outros organismos internacionais.
SGASP/DMR

04NI
Fortalecer e ampliar mecanismos e ações de diálogo político e cooperação com os países de língua portuguesa, na esfera bilateral e no 

âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
SGAO/DEAF

M
et

as

* Obs: Para as metas acima em vermelho, os representantes dos seguintes departamentos poderão enviar seus subsídios diretamente para a SPD, com cópia para a CMOR:

DEU (SGEAM), DECIN (SGEAM), DAL (SGASP), DACMO (SGASP), DEAF (SGAO), DOM (SGAO), DASME (SGALC), DASSO (SGALC), DEMEAC (SGALC).



Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

3 Objetivo 1144
Zelar pelo bem-estar dos cidadãos brasileiros no exterior, ampliando a oferta, a qualidade e a eficiência dos serviços 
consulares, garantindo a prestação de assistência consular e o apoio às comunidades brasileiras, com foco no bem-estar 
coletivo.

04OV
Aprimorar a qualidade e a confiabilidade dos documentos brasileiros emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da 

renovação dos insumos e da atualização dos elementos de segurança.

04OW
Aprimorar normas migratórias, negociações e gestões junto a outros países, foros regionais e instâncias multilaterais, com vistas à 

celebração de acordos, criação de mecanismos de consultas e promoção de mudanças no direito internacional que favoreçam os 

brasileiros no exterior.

04OU
Garantir o apoio às comunidades brasileiras no exterior, com foco nos grupos vulneráveis, com ações que visem ao empoderamento e à 

facilitação de sua inserção nos países de acolhimento.

04OX
Manutenção de canais abertos com a sociedade civil em diferentes níveis, de modo a aumentar a transparência das atividades 

desenvolvidas e garantir o bom desempenho da rede de postos com serviços consulares no exterior.

Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

4 Objetivo 1145
Fortalecer a participação ativa e promover os interesses do Brasil nos debates acerca de temas globais, tais como direitos 
humanos, temas sociais, desenvolvimento sustentável, energia e meio ambiente, em instâncias bilaterais, regionais, 
multilaterais e multissetoriais. **

SPD
(consolida informações

das áreas temáticas)

04OZ
Acompanhar, implementar e rever a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), a partir de sua aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
SGAET/DESA

04P4
Aprofundar a participação brasileira na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Cúpula das Américas, com vistas a avançar na 

reforma da Organização.
SGEAM/DECIN

04P0
Contribuir para o avanço do processo de comoditização dos biocombustíveis por meio da atuação brasileira junto a foros e parceiros 

internacionais.
SGAET/DE

04QJ
Fortalecer a interlocução com a sociedade civil organizada, a academia e o setor privado brasileiros, com vistas a subsidiar as posições 

de Governo nos órgãos e fóruns multilaterais e multissetoriais.
SGEAM/DHS

04P1
Fortalecer a posição brasileira nos fóruns multilaterais e multissetoriais sobre internet, segurança da informação e das comunicações e 

segurança cibernética, com base nos princípios do multissetorialismo, multilateralismo, democracia, direito à privacidade, transparência e 

soberania nacional.

SGAET/DCT

04P2 Fortalecer a presença internacional brasileira na área de energia SGAET/DE

04OY
Promover a implementação e acompanhar o acordo multilateral sobre mudança do clima sob a Convenção-Quadro das Nações unidas 

sobre Mudança do Clima, a partir de sua aprovação pela 21ª Conferência das Partes (COP-21).
SGAET/DESA

04P3 Promover o diálogo e a cooperação internacional no âmbito da promoção e proteção dos direitos humanos e em temas sociais. SGEAM/DHS
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04P5
Promover o diálogo e a cooperação internacional, nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em coordenação com parceiros 

estratégicos do Brasil, no enfrentamento ao problema mundial das drogas e aos ilícitos transnacionais e à corrupção.
SGEAM/DDEFS

Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

5 Objetivo 1146 Projetar a imagem, a cultura e a língua do Brasil no exterior.

04OT
Difundir a cultura brasileira no exterior, em suas mais diversas variantes, com vistas a fortalecer as economias criativas nacionais e a 

consolidar o soft power do País junto a governos e a sociedades civis estrangeiras.

04OS
Promover a variante brasileira da língua portuguesa por meio do aperfeiçoamento das atividades dos Centros Culturais, dos Leitorados e 

da realização de projetos voltados para o Português como Língua de Herança, com o público total de seis mil alunos por ano.

Obs: FUNAG - Iniciativa 06FB: Ampliação do acesso ao conhecimento das relações internacionais, com ênfase na política externa e na

história diplomática brasileiras.

SGEC/DC
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Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

6 Objetivo 1148
Reforçar a atuação da diplomacia econômica e comercial, de forma a alcançar uma melhor inserção do Brasil nos circuitos 
globais de comércio e investimento.

SGEF/SGEC

04P9 Ampliar acordos comerciais do MERCOSUL com novos parceiros extrarregionais. SGEF/DNEC

04P8
Ampliar o número de Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI), como instrumento de internacionalização de 

empresas brasileiras e de atração de investimentos externos.
SGEF/DFIN

04PB
Concluir a negociação de novo quadro normativo sobre créditos à exportação, no âmbito do Grupo de Trabalho Internacional sobre 

Créditos à Exportação (IWG).
SGEF/DEC

04PA Concluir as negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio. SGEF/DEC

04PE
Contribuir para aumentar o volume e a qualidade de investimentos estrangeiros para as obras prioritárias de infraestrutura brasileiras e 

para ampliar a internacionalização de empresas brasileiras, por meio do reforço dos laços diplomáticos com países estratégicos.
SGEC/DPR

04PF
Desenvolver programas de capacitação e de intercâmbio de experiências em promoção comercial, em atração de investimentos e em 

promoção do produto turístico brasileiro para as organizações públicas e privadas participantes do sistema de promoção comercial 

brasileiro.

SGEC/DPR

04PG
Fortalecer ações de inteligência comercial no âmbito do sistema de promoção comercial brasileiro, por meio da produção de 

conhecimento que contribua a uma maior inserção do Brasil em mercados selecionados.
SGEC/DPR

04PD
Fortalecer o processo de agregação de valor e de diversificação de pauta e dos destinos das exportações, por meio do estímulo à 

expansão da participação brasileira em mercados prioritários e/ou com potencial para crescimento das relações comerciais.
SGEC/DPR

M
et

as



Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

7 Objetivo 1149
Atuar em prol da reforma e do reforço das estruturas de governança global, de modo a refletir as realidades do mundo 
contemporâneo e ampliar a participação do Brasil, aumentando seu peso nos processos decisórios internacionais.

SPD
(consolida informações

das áreas temáticas)

04PL
Contribuir ativamente para a atualização e a reforma da governança econômica internacional, por meio da maior participação do Brasil 

nas Instituições Financeiras Internacionais e em novos mecanismos e instituições, em consonância com o maior peso do País na 

economia global.

SGEF/DFIN

04PM
Garantir tratamento adequado dos interesses dos Estados Nacionais e da comunidade multissetorial global no sistema de governança da 

internet, atualmente em processo de transição.
SGAET/DCT

04PH
Incrementar a participação do Brasil nos esforços internacionais para a promoção e consolidação da paz e da segurança, inclusive por 

meio da participação em operações de manutenção da paz das Nações Unidas.
SGEAM/DOI

04PI
Intensificar as negociações intergovernamentais para lograr composição e gestão inclusiva das instituições e dos órgãos centrais dos 

sistemas de governança, com prioridade para a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU) e de seu Conselho de Segurança 

(CSNU).

SGEAM/DOI

04PK
Organizar e coordenar a participação do Brasil, no âmbito do G-20 Financeiro, nas reuniões de cúpula e em reuniões dos representantes 

dos lideres dos países-membros ("sherpas").
SGEF/DFIN

04PJ
Promover esforços para alcançar um mundo livre de armas de destruição em massa, em particular de armas nucleares, assegurada a 

plena fruição pelos Estados de seu direito aos usos pacíficos de bens e tecnologias de uso dual.
SGEAM/DOI
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Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

8 Objetivo 1150
Estruturar e consolidar a cooperação internacional, em suas diversas modalidades, por meio da coordenação entre órgãos do 
Governo Federal, da interlocução com entes federativos e do diálogo com a sociedade civil, com vistas a promover o 
desenvolvimento sustentável e ampliar a inserção internacional do Brasil.

SPD
(consolida informações

das áreas temáticas)

04PO Ampliar a capacidade de resposta rápida e efetiva da cooperação internacional humanitária.
SGEC/ABC (inserção de dados)

 / SGEAM / DHS (apoio)                             

04PS Desenvolver projetos internacionais de cooperação geocientífica. (RESPONSÁVEL: MME)

04PN Elaborar propostas de marcos legais e regulatórios para a cooperação internacional. SGEC/ABC

04PQ
Priorizar o componente da inovação nas iniciativas de cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação com países 

estratégicos, mediante a coordenação com os setores privado e acadêmico.
SGAET/DCT
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PROGRAMAS DE OUTROS MINISTÉRIOS
EM QUE HÁ PARTICIPAÇÃO DO MRE

Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

cód. 
1118 Objetivo 1118 Consolidar o Diálogo e a Cooperação Internacional do Brasil para promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

SGEAM / DHS 
em coord. com
 SGEC / ABC

M
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04FB

Inserir o Brasil de forma coordenada nas discussões sobre governança global dos sistemas alimentares internacionais saudáveis, no 

âmbito da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), do Programa Mundial de Alimentos das Nações 

Unidas (PMA), do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola (FIDA), da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e de outros fóruns multilaterais.

SGEAM / DHS 
em coord. com
 SGEC / ABC

Objetivos e respectivas 
metas

Códigos 
SIOP

Descrição
Unidade responsável por

inserir dados no SIOP

cód. 
0562 Objetivo 0562

Estabelecer o limite exterior da Plataforma Continental Brasileira além das 200 milhas, para assegurar os direitos de exploração 
e aproveitamento dos seus recursos naturais.

SGAET / DMAE
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04D1 Obter a ampliação do limite da Plataforma Continental Brasileira para até 350 milhas SGAET / DMAE

Programa: "Segurança Alimentar e Nutricional" (código SIOP 2069)

Programa: "Oceanos, Zona Costeira e Antártica" (cód. 2046)


