Declaração de Brasília
11ª Cúpula do BRICS
Preâmbulo
1. Nós, os líderes da República Federativa do Brasil, da Federação da Rússia, da
República da Índia, da República Popular da China e da República da África do Sul,
reunimo-nos em 14 de novembro de 2019 em Brasília, Brasil, na Décima Primeira Cúpula
do BRICS, realizada sob o tema “BRICS: crescimento econômico para um futuro
inovador”.
2. Como líderes de nações vibrantes, reafirmamos nosso compromisso fundamental com
o princípio da soberania, respeito mútuo e igualdade e com o objetivo comum de construir
um mundo pacífico, estável e próspero. Esses conceitos, valores e objetivos fornecem
uma base sólida e uma orientação clara para nossa cooperação mutuamente benéfica e
pragmática. Com base no trabalho de sucessivas cúpulas sobre os pilares da economia,
paz e segurança, e intercâmbios interpessoais, continuaremos a fortalecer a cooperação
do BRICS para o benefício e o bem-estar de nossos povos e a aprofundar os laços
tradicionais de amizade entre nossos países.
3. Estamos satisfeitos com os resultados da presidência do BRICS de 2019 (Anexo 1).
Recordamos as mais de cem reuniões realizadas este ano (Anexo 2). Saudamos as
reuniões ministeriais e outras reuniões de alto nível realizadas este ano nas áreas de
finanças, comércio, relações exteriores, questões de segurança nacional, comunicações,
meio ambiente, trabalho e emprego, ciência, tecnologia e inovação, energia, agricultura,
saúde e cultura. Também tomamos nota da Reunião Anual do Conselho de Governadores
do Novo Banco de Desenvolvimento.
4. Saudamos, entre outras conquistas, o estabelecimento da Rede de Inovação do BRICS
(iBRICS); a adoção da Nova Arquitetura em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que
será implementada por meio do Comitê Diretor de CT&I do BRICS, e os Termos de
Referência da Plataforma de Cooperação em Pesquisa Energética do BRICS. Também
saudamos a realização do Seminário do BRICS sobre Estratégias para Combate ao
Terrorismo, o Seminário sobre Bancos de Leite Humano e a Reunião do BRICS sobre
Recuperação de Ativos. Louvamos a assinatura do Memorando de Entendimento entre
Agências de Comércio e Promoção de Comércio e Investimento do BRICS, e a criação
da Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS. Aplaudimos, ainda, a aprovação do
Programa de Pesquisa Colaborativa em Tuberculose e outras iniciativas promovidas pela
Presidência do BRICS em 2019.
Fortalecendo e reformando o sistema multilateral
5. Continuamos comprometidos com o multilateralismo, cooperação de Estados
soberanos para manter a paz e a segurança, promover o desenvolvimento sustentável e
garantir a promoção e a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais para
todos e construir um futuro compartilhado mais brilhante para a comunidade
internacional. Reafirmamos nosso compromisso de ajudar a superar os desafios

significativos atualmente enfrentados pelo multilateralismo, bem como de preservar o
papel central da ONU nos assuntos internacionais e em respeitar o direito internacional,
incluindo a Carta das Nações Unidas, seus propósitos e princípios.
6. Reiteramos a necessidade urgente de fortalecer e reformar o sistema multilateral,
incluindo a ONU, a OMC, o FMI e outras organizações internacionais, nas quais
continuaremos trabalhando para torná-las mais inclusivas, democráticas e representativas,
inclusive por meio de maior participação dos mercados emergentes e de países em
desenvolvimento nas tomadas de decisão internacionais. Renovamos nosso compromisso
de moldar uma ordem internacional multipolar mais justa, imparcial, equitativa e
representativa. Também sublinhamos o imperativo de que as organizações internacionais
sejam totalmente conduzidas pelos Estados Membros e que promovam os interesses de
todos.
7. Recordamos o Documento Final da Cúpula Mundial de 2005 e reafirmamos a
necessidade de uma reforma abrangente das Nações Unidas, incluindo seu Conselho de
Segurança, com vistas a torná-lo mais representativo, eficaz e eficiente e aumentar a
representação dos países em desenvolvimento, de modo que possa responder
adequadamente aos desafios globais. China e Rússia reiteraram a importância que
conferem ao status e ao papel de Brasil, Índia e África do Sul nas relações internacionais
e apoiam sua aspiração de desempenharem papéis mais relevantes na ONU.
8. Expressamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável em suas três
dimensões - econômica, social e ambiental - de maneira equilibrada e integrada. Todos
os nossos cidadãos, em todas as partes de nossos respectivos territórios, incluindo áreas
remotas, merecem desfrutar plenamente dos benefícios do desenvolvimento sustentável.
A cooperação internacional neste campo, como em todos os outros, deve respeitar a
soberania nacional e os regulamentos e disposições legais e institucionais nacionais, bem
como práticas e procedimentos.
9. Reiteramos a importância da implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e pedimos esforços redobrados para sua oportuna implementação. Exortamos
os países desenvolvidos a implementarem totalmente seus compromissos de Assistência
Oficial para o Desenvolvimento (ODA) e a fornecerem aos países em desenvolvimento
recursos adicionais para desenvolvimento.
10. Reiteramos nosso compromisso com a implementação do Acordo de Paris adotado
sob os princípios da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC), incluindo o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas e
respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Instamos os países
desenvolvidos incluídos no Anexo II a ampliarem a prestação de assistência financeira,
tecnológica e de capacitação aos países em desenvolvimento para apoiar ações de
mitigação e adaptação. Esperamos que a primeira reposição do Fundo Verde para o Clima
(GCF) exceda significativamente, até o final de 2019, a mobilização inicial de recursos,
garantindo que as contribuições financeiras dos doadores correspondam à ambição,
necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento. Estamos também
comprometidos em trabalhar pelo sucesso da COP 25 da UNFCCC, particularmente no

que diz respeito à obtenção de um resultado abrangente e equilibrado sobre todos os itens
restantes do Programa de Trabalho do Acordo de Paris.
11. Recordamos o Memorando de Entendimento em Aviação Regional do BRICS e
valorizamos a cooperação entre os países do BRICS no campo da aviação civil.
Reconhecendo o papel fundamental desempenhado pelo setor de aviação em mercados
emergentes, inclusive nos países do BRICS, e considerando os possíveis impactos do
Esquema de Redução e Compensação de Carbono para a Aviação Internacional
(CORSIA) no crescimento do setor de aviação, reiteramos nosso compromisso de
trabalhar juntos no processo de revisão desse marco jurídico.
12. Estamos empenhados em contribuir e apoiar o desenvolvimento do Marco Global
sobre Biodiversidade Pós-2020 e o para êxito da 15º Reunião da Conferência das Partes
da Convenção de Diversidade Biológica, a ser realizada em Kunming, China, em 2020.
Aprofundaremos nosso diálogo e cooperação nas respectivas posições em matéria de
biodiversidade. Esperamos que os três objetivos da CDB sejam considerados no Marco
de maneira equilibrada, de modo a evitar a negligência dos frequentementes ignorados
pilares de uso sustentável dos componentes da diversidade biológica e do Acesso e
Repartição de Benefícios (ABS).
13. Nós estamos comprometidos em implementar os resultados da COP 14 da UNCCD
com o objetivo de alcançar o ODS 15.3 até 2030, de combate à desertificação,
recuperação de terras e solos degradados, e lutar para alcançar um mundo neutro em
termos de degradação da terra. Parabenizamos o aprimoramento da Cooperação Sul-Sul
por meio da criação do Centro de Restauração Sustentável da Terra pela Índia para
capacitação, intercâmbio de banco de dados e de informações sobre o Programa de
Estabelecimento de Metas de Neutralidade da Degradação de Terras. Reconhecemos a
Declaração de Nova Délhi sobre “Investindo em terras e desbloqueando oportunidades”
e a Declaração de Ordos.
14. Expressamos séria preocupação com as persistentes ameaças à paz e segurança
internacionais e nos comprometemos a trabalhar por uma paz duradoura para todos, de
acordo com a Carta das Nações Unidas e todas as obrigações internacionais aplicáveis.
Reafirmamos nosso compromisso com os princípios de boa-fé, igualdade soberana dos
Estados, não-intervenção em assuntos da jurisdição de qualquer Estado e o dever de
cooperar, de forma consistente com a Carta das Nações Unidas. A implementação desses
princípios exclui a imposição de medidas coercitivas não baseadas no direito
internacional.
15. Enfatizamos a importância da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento,
Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua
Destruição (CPAB) como um pilar do sistema de segurança internacional. Sublinhamos
a necessidade de cumprir e fortalecer a CPAB, inclusive pela adoção de um Protocolo à
Convenção que preveja, inter alia, um mecanismo eficiente de verificação. Reafirmamos
que a CPAB é instrumento central quanto a armas biológicas e à base de toxinas. Suas
funções, inclusive no que concerne ao Conselho de Segurança da ONU, não devem ser
duplicadas por outros mecanismos. Os esforços voltados para a resolução de questões de
implementação devem ser consistentes com a CPAB.

16. Reafirmamos o apoio à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e
à preservação da Convenção sobre Armas Químicas (CAQ) como um instrumento eficaz
de desarmamento e não-proliferação. Ressaltamos a necessidade de os Estados partes da
CAQ permanecerem unidos e engajarem em diálogo construtivo com o objetivo de
restaurar a cultura de consenso na OPAQ.
17. Expressamos nossa séria preocupação com a possibilidade de uma corrida
armamentista no espaço exterior e reafirmamos a necessidade de realizar atividades de
exploração e usos pacíficos do espaço exterior de acordo com o direito internacional,
incluindo a Carta das Nações Unidas. Enfatizamos a necessidade urgente de negociar um
instrumento multilateral juridicamente vinculante que possa preencher a lacuna no regime
jurídico internacional aplicável ao espaço exterior, inclusive na prevenção da colocação
de armas no espaço sideral. Ressaltamos que medidas práticas de transparência e
construção de confiança também podem contribuir para esse objetivo. Nesse sentido,
congratulamos o trabalho relevante realizado pelo Grupo de Peritos Governamentais das
Nações Unidas sobre a Prevenção da Corrida Armamentista no Espaço Exterior (PAROS)
e lamentamos que não tenha conseguido chegar a um consenso em seu relatório.
Ressaltamos que qualquer instrumento sobre esse assunto deve ser não-discriminatório e
conter disposições operacionais sobre o direito de desenvolver tecnologia para fins
pacíficos.
18. Destacamos a importância de um ambiente aberto, seguro, pacífico, estável, acessível
e não-discriminatório para as tecnologias da informação e comunicação (TICs).
Enfatizamos a importância de normas, regras e princípios universalmente acordados, sob
os auspícios da ONU, para o comportamento responsável dos Estados no domínio das
TICs e defendemos a centralidade das Nações Unidas em seu desenvolvimento. Nesse
sentido, saudamos o estabelecimento de um grupo de trabalho de composição aberta sobre
o tema na ONU, bem como o lançamento de uma nova edição do Grupo de Peritos
Governamentais (GGE). Enquanto apoiamos ambos os mecanismos, ressaltamos que o
processo em dois trilhos pode prover complementaridade e sinergia aos esforços
internacionais sobre o tema.
19. Reafirmamos nosso compromisso de combater o uso indevido das TICs para
atividades criminosas e terroristas. Novos desafios e ameaças a esse respeito exigem
cooperação internacional, inclusive por meio de discussões sobre possíveis marcos de
cooperação, entre os quais um instrumento regulatório universal vinculante da ONU sobre
o uso criminoso de TICs. Reconhecemos o progresso alcançado pelos países do BRICS
na promoção da cooperação por meio do Grupo de Trabalho sobre Segurança no Uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (WGSICT), que aprovou seus Termos de
Referência revisados, e por meio do Roteiro de Cooperação Prática do BRICS para
Garantir a Segurança no uso de TICs. Tendo em conta as Cúpulas anteriores do BRICS,
reafirmamos a importância de estabelecer marcos legais de cooperação entre os Estados
membros do BRICS para garantir a segurança no uso das TICs e reconhecemos o trabalho
do WGSICT na análise e elaboração de propostas sobre esse assunto. Tomamos nota da
proposta da Rússia de um acordo intergovernamental do BRICS sobre cooperação para
garantir a segurança no uso das TICs e da iniciativa brasileira de acordos bilaterais entre
os países do BRICS sobre o assunto.

20. Condenamos o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, que não devem
ser associadas a qualquer religião, nacionalidade ou civilização, e reconhecemos os atos
terroristas como criminosos e injustificáveis, independentemente de suas motivações, em
qualquer momento, em qualquer lugar e por quem quer que os tenha cometido. Instamos
esforços conjuntos para combater o terrorismo sob os auspícios da ONU, em
conformidade com o direito internacional; reconhecemos o papel principal dos Estados e
de suas autoridades competentes na prevenção e no combate ao terrorismo; e expressamos
nossa convicção de que uma abordagem abrangente é necessária para garantir resultados
efetivos no combate ao terrorismo. Recordamos a responsabilidade de todos os Estados
de impedir o financiamento de redes e ações terroristas, incluindo aquelas originadas em
seus territórios. Também conclamamos por uma rápida conclusão e adoção da Convenção
Abrangente sobre Terrorismo Internacional no âmbito da ONU. Enfatizamos a
importância de prevenir e combater o financiamento ao terrorismo, implementando
resoluções relevantes do CSNU e saudamos, a esse respeito, a adoção da Resolução 2462
(2019) do CSNU. Para enfrentar a ameaça do terrorismo químico e biológico, enfatizamos
a necessidade de iniciar negociações multilaterais sobre uma convenção internacional
para a supressão de atos de terrorismo químico e biológico, inclusive na Conferência
sobre Desarmamento.
21. Reconhecemos o progresso alcançado na cooperação do BRICS em combate ao
terrorismo e saudamos os resultados da Quarta Reunião do Grupo de Trabalho de
Contraterrorismo do BRICS, inclusive o estabelecimento de subgrupos temáticos e a
realização, em Brasília, do seminário "Estratégias do BRICS para Combate ao
Terrorismo".
22. Reafirmamos nosso compromisso de combater os fluxos financeiros ilícitos e de
cooperar estreitamente dentro do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e os órgãos regionais
semelhantes ao GAFI (FSRBs), bem como em outros fóruns multilaterais, regionais e
bilaterais. Enfatizamos a importância de preservar e apoiar os objetivos do GAFI e de
intensificar nossa cooperação para implementar e aprimorar os Padrões do GAFI.
Valorizamos e incentivamos o diálogo entre os países do BRICS em questões-chave da
agenda de Combate à Lavagem de Dinheiro/ Combate ao Financiamento do Terrorismo
(PLD/CFT), tendo em vista a proposta de institucionalização do Conselho dos BRICS de
PLD/CFT. Ressaltamos a importância do trabalho das Unidades Nacionais de Inteligência
Financeira (UIFs).
Cooperação Econômica e Financeira
23. Desde nossa última reunião, o crescimento econômico global enfraqueceu e os riscos
negativos aumentaram. As tensões comerciais e a incerteza política afetaram a confiança,
o comércio, os investimentos e o crescimento. Nesse contexto, lembramos a importância
de mercados abertos, de um ambiente de negócios e comércio justo, imparcial e nãodiscriminatório, de reformas estruturais, de concorrência efetiva e justa, promovendo o
investimento e a inovação, além de financiamento para infraestrutura e desenvolvimento.
Ressaltamos a necessidade de maior participação dos países em desenvolvimento nas

cadeias globais de valor. Continuaremos a cooperar no G20 e a promover os interesses
dos mercados emergentes (EMEs) e dos países em desenvolvimento.
24. Enquanto observemos que os países do BRICS foram os principais impulsionadores
do crescimento global na última década e que atualmente representam cerca de um terço
da produção global, estamos convencidos de que a contínua implementação de reformas
estruturais aumentará nosso potencial de crescimento. A expansão do comércio entre os
membros do BRICS contribuirá ainda mais para fortalecer os fluxos de comércio
internacional. Defendemos, ainda, o uso contínuo de políticas fiscais, monetárias e
estruturais para alcançar um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo.
Exortamos as principais economias de mercado desenvolvidas e emergentes a
continuarem o diálogo e a coordenação de políticas no contexto do G20 e de outros fóruns
para promover esses objetivos e enfrentar os riscos potenciais.
25. Reafirmamos nosso compromisso com um FMI forte, baseado em cotas e com
recursos adequados, no centro da Rede de Proteção Financeira Global. Estamos
profundamente desapontados com a 15ª Revisão Geral de Quotas que fracassou em
aumentar o tamanho das cotas do Fundo e o realinhamento das porcentagens das quotas
dos países membros, inclusive em favor dos mercados emergentes e economias dinâmicas
(EMDEs), que continuam sub-representadas no Fundo. Apoiamos também a proteção da
voz e da representação dos membros mais pobres. Exortamos o FMI a iniciar o trabalho
de reforma de cotas e governança com base nos princípios acordados em 2010 durante a
16ª Revisão Geral de Quotas, com seriedade e em um curto espaço de tempo.
26. Reiteramos a importância fundamental de um comércio internacional baseado em
regras, transparente, não-discriminatório, aberto, livre e inclusivo. Continuamos
comprometidos com a preservação e o fortalecimento do sistema comercial multilateral,
com a Organização Mundial do Comércio em seu centro. É essencial que todos os
membros da OMC evitem medidas unilaterais e protecionistas, que são contrárias ao
espírito e às regras da OMC.
27. Reconhecemos a importância da necessária reforma da OMC, inclusive na preparação
da 12ª Conferência Ministerial da OMC, para garantir a eficácia e a relevância da
Organização e sua capacidade de enfrentar melhor os desafios atuais e futuros. Nossos
países trabalharão com todos os membros da OMC para levar adiante um processo de
reforma necessária que seja equilibrada, aberta, transparente e que promova a inclusão e
o desenvolvimento. A reforma deve, inter alia, preservar a centralidade, os valores
centrais e os princípios fundamentais da OMC e considerar os interesses de todos os
membros, incluindo os países em desenvolvimento e PMDs.
28. Enfatizamos a importância do Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC, com
seu sistema vinculante com duplo grau adjudicatório. O Órgão de Apelação é essencial
para o funcionamento regular e efetivo da Organização e para o cumprimento de suas
regras. Sublinhamos a urgência de superar o impasse na nomeação dos membros para o
Órgão de Apelação, e exortamos todos os membros a iniciarem prontamente o processo
de seleção para o Órgão de Apelação.

29. Exploraremos, em fóruns apropriados, maneiras de promover e facilitar investimentos
em setores produtivos, no comércio eletrônico, nas MPMEs, e em infraestrutura e
conectividade, o que ajudará a promover o crescimento econômico, o comércio e a criação
de empregos. Ao fazer isso, levaremos em conta os imperativos e políticas nacionais com
o objetivo de aprimorar um ambiente de negócios transparente, eficaz e favorável ao
investimento.
30. Notamos com satisfação o papel do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) no
financiamento de infraestrutura e no desenvolvimento sustentável. Enfatizamos a
necessidade de esforços intensificados para a construção de um portfólio de projetos forte,
equilibrado e de alta qualidade. Também notamos com orgulho o quinto aniversário da
assinatura do Acordo Constitutivo do NDB, em Fortaleza, Brasil, e saudamos a vindoura
revisão de meio-período da Estratégia Geral do NDB.
31. Saudamos a abertura dos Escritórios Regionais do NDB e as suas atividades nos países
membros. Saudamos a criação do Escritório Regional das Américas em São Paulo,
juntamente com seu sub-escritório em Brasília, e esperamos a abertura dos dois
Escritórios Regionais restantes do NDB na Rússia e na Índia em 2020. Baseando-se nas
funções centrais da Sede do Banco, seus Escritórios Regionais contribuirão para a
expansão de suas operações e para a criação de um portfólio de projetos mais robusto para
todos os países membros.
32. Reconhecemos o progresso feito pelo Novo Banco de Desenvolvimento no processo
de expansão de seus membros. A expansão dos membros do NDB, conforme seu Acordo
Constitutivo, fortalecerá o papel do Banco como instituição global de financiamento ao
desenvolvimento e contribuirá ainda mais para a mobilização de recursos para projetos
de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no BRICS e em outros mercados
emergentes e países em desenvolvimento (EMDCs). Esperamos que o Conselho de
Governadores conclua os trabalhos preparatórios com o objetivo de tomar decisões
oportunas e ponderadas sobre a expansão dos membros no devido tempo.
33. Também atribuímos grande importância a outras iniciativas-chave de cooperação,
abrangendo a Força-Tarefa do BRICS sobre PPP e Infraestrutura, a qual facilita o diálogo
sobre infraestrutura, incluindo a agenda de infraestrutura do G20, o Mecanismo de
Preparação de Projetos do NDB, cuja eficácia será aprimorada com o lançamento de seu
primeiro conjunto de projetos o mais cedo possível, e nossa cooperação com vistas a
aprimorar a representação dos países em desenvolvimento e das economias emergentes
nos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento.
34. Notamos com satisfação outros passos tomados a fim de garantir a prontidão do
Acordo Contingente de Reservas (ACR) e saudamos a conclusão de um segundo teste,
com elementos adicionais de complexidade, da parte dissociada do mecanismo de ACR,
incluindo pagamento.
35. Notamos o progresso alcançado no estabelecimento de um Fundo de Títulos em
Moeda Local do BRICS e esperamos o início de suas operações. Apoiamos a colaboração
em andamento para desenvolver nossos mercados de títulos locais. Continuaremos a nos

comunicar sobre outras áreas possíveis de cooperação monetária, consistentes com o
mandato de cada banco central.
36. Reconhecemos a importância da Pesquisa do BRICS sobre Sistema de Pagamentos
Internacionais.
37. Avaliamos positivamente os progressos alcançados no âmbito da Estratégia para
Parceria Econômica do BRICS, inclusive garantindo crescimento econômico inovador,
sustentável e inclusivo, e esperamos sua revisão sob a Presidência Russa em 2020.
Aplaudimos o progresso que os membros fizeram na implementação da Agenda de Ação
do BRICS sobre Cooperação Econômica e Comercial, promovendo diversas atividades
para o compartilhamento de políticas, o intercâmbio de informações, a facilitação e
promoção de comércio e investimento e o desenvolvimento de estudos sobre comércio.
Saudamos a conclusão da revisão do Estudo Conjunto sobre Comércio do BRICS, que
identificou o potencial de comércio e investimento entre os países do BRICS, e instruímos
nossos ministros a continuarem a tomar ações que apoiem iniciativas conjuntas de
cooperação entre nossos países.
38. Saudamos a realização do Fórum Empresarial do BRICS e reconhecemos os esforços
do Conselho Empresarial do BRICS (CEBRICS) para promover o comércio e o
investimento entre seus membros, encorajando a cooperação em áreas como
infraestrutura, manufatura, energia, agronegócio, incluindo biotecnologia, serviços
financeiros, aviação regional, alinhamento de padrões técnicos, desenvolvimento de
habilidades e economia digital.
39. Saudamos o estabelecimento da Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS (WBA),
que visa a aumentar o papel das mulheres como impulsionadoras do crescimento
econômico, contribuindo para o empoderamento econômico das mulheres em nossos
países e trazendo uma perspectiva distinta sobre assuntos de interesse da comunidade
empresarial do BRICS. A agenda da WBA, métodos de trabalho e outros assuntos
relacionados ao seu funcionamento serão determinados por seus membros. Esperamos a
seleção de cinco membros por país e a realização da primeira reunião da WBA, a ter lugar
o mais cedo possível em 2020.
40. Instamos a WBA e o Cebrics cooperarem ativamente e coordenarem suas atividades,
a fim de se reforçarem mutuamente e fortalecerem a participação das mulheres em todas
as iniciativas empresariais do BRICS, inclusive no CEBRICS.
Conjunturas Regionais
41. Reafirmamos nosso compromisso com os esforços coletivos para a solução pacífica
de controvérsias por meios políticos e diplomáticos e reconhecemos o papel do Conselho
de Segurança da ONU como principal responsável pela manutenção da paz e segurança
internacionais.
42. Em relação à situação na República Árabe da Síria, reafirmamos nosso forte
compromisso com a soberania, independência, unidade e integridade territorial do país.
Expressamos nossa convicção de que não pode haver solução militar para o conflito sírio.

Também reafirmamos nosso compromisso de levar adiante um processo político liderado
e apropriado pelos sírios, facilitado pela ONU, em conformidade com a Resolução 2254
(2015) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Expressamos nosso apoio à criação
do Comitê Constitucional, graças aos esforços da ONU, dos Garantes de Astana e de
todos os estados envolvidos nos esforços para resolver o conflito por meios políticos.
Apelamos a todas as partes para tornar possível a ajuda humanitária sem impedimentos e
implementar completamente um cessar-fogo sustentável na região de Idlib, que não
abrange os grupos e entidades terroristas designados como tal pelo Conselho de
Segurança da ONU. Reafirmamos as obrigações internacionais de combater o terrorismo
em todas as suas formas e destacamos a importância da unidade na luta contra as
organizações terroristas na Síria, designadas como tal pelo Conselho de Segurança da
ONU. Também expressamos preocupação com o sofrimento de comunidades e minorias
vulneráveis étnicas e religiosas. Continuamos profundamente preocupados com a
situação humanitária na Síria e com o risco de dispersão de terroristas. Exortamos todas
as partes a facilitar a ajuda humanitária a todos os sírios em todo o país, sem précondições. Tendo em mente a necessidade de proteger os civis à luz do direito
internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário em todo o
território da Síria, saudamos os esforços empreendidos para distender a crise no nordeste
da Síria, em particular o memorando de entendimento assinado pela Rússia e pela Turquia
em 22 de outubro 2019.
43. Reafirmamos nossa preocupação quanto ao conflito em curso e à deterioração da crise
humanitária na República do Iêmen e apelamos às partes para facilitar o acesso rápido,
seguro e desimpedido de pessoal e suprimentos humanitários no país. Reconhecemos que
o conflito iemenita tem impacto significativo na segurança e estabilidade de toda a região
e reiteramos nosso apoio ao Processo de Estocolmo e aos esforços das Nações Unidas
para uma resolução pacífica do conflito, liderada pelos iemenitas, sob os auspícios das
Nações Unidas.
44. Somos unânimes em nossa determinação de que os conflitos em outras partes do
Oriente Médio e do Norte da África não devem ser usados como pretexto para atrasar a
resolução do conflito de longa data entre Palestina e Israel. Guiados pelo marco legal
internacional existente, incluindo-se as resoluções relevantes da ONU, os Princípios de
Madri e a Iniciativa de Paz Árabe, reiteramos que a solução de dois estados permitirá que
israelenses e palestinos vivam lado a lado, em paz e segurança. Nesse contexto,
expressamos, ademais, a necessidade de novos e criativos esforços diplomáticos para
atingir-se uma solução justa e abrangente do conflito israelo-palestino, a fim de alcançar
a paz e a estabilidade no Oriente Médio
45. Expressamos nossa séria preocupação com a crise em curso na região do Golfo,
incluindo ações de um só lado, e reafirmamos nosso apoio à solução dos conflitos
existentes por meio de negociações e engajamento diplomático. Ressaltamos a
necessidade de promover uma agenda positiva e construtiva na região, na qual todos os
países respondam em conjunto a ameaças e desafios comuns. Ressaltamos que, nos
termos do artigo 25 da Carta da ONU, os Estados membros da ONU comprometem-se a
aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança.

46. Reiteramos nosso apoio contínuo ao povo do Afeganistão em seu esforço para
construir um país estável, inclusivo, pacífico e próspero. Acreditamos firmemente que
não há solução militar para a situação no Afeganistão. Reafirmamos nosso apoio a um
processo de paz e reconciliação que seja apropriado e liderado pelos próprios afegãos.
Expressamos preocupação quanto à persistência de ataques relacionados ao terrorismo.
47. Reafirmamos nosso apoio a uma solução pacífica, diplomática e política para a
situação na Península Coreana, assim como à sua completa desnuclearização.
Sublinhamos a importância da manutenção da paz e da estabilidade no Nordeste Asiático.
48. Exaltamos os esforços da União Africana e organizações sub-regionais para tratar
questões regionais e gerenciar conflitos no interesse da paz e segurança do continente, e
reiteramos a importância da colaboração entre as Nações Unidas e a União Africana.
Instamos todas as partes a cessarem imediatamente todas as ações militares na Líbia e a
se empenharem com as Nações Unidas e o Comitê de Alto Nível da UA sobre Líbia e
atores relevantes para assegurar uma solução abrangente e sustentável por meio de um
processo político apropriado e liderado por líbios.
49. Congratulamos o povo Sudanês pela assinatura, em 17 de agosto de 2019 em Cartum,
do Acordo Político e Declaração Constitucional, que consideramos um importante passo
para a estabilização da situação política no Sudão. Reconhecemos os esforços da União
Africana e do governo etíope, cuja mediação contribuiu para a conclusão das
negociações.
Cooperação Intra-BRICS
50. Saudamos a realização, pelo Brasil, da Reunião de Ministros das Relações Exteriores/
Relações Internacionais do BRICS no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 2019. Os
Ministros trocaram impressões sobre as principais questões política, de segurança,
econômica e financeira globais de preocupação comum, e sobre meios de fortalecer a
cooperação do BRICS. Saudamos também a Reunião de Ministros das Relações
Exteriores/ Relações Internacionais do BRICS à margem da 74ª sessão da Assembleia
Geral das Nações Unidas como parte da cooperação continuada em áreas de interesse
mútuo, incluindo por meio de nossas missões permanentes junto às Nações Unidas.
51. Saudamos a 9ª Reunião de Altos Representantes de Segurança do BRICS, realizada
em outubro de 2019, e os congratulamos por reforçarem o diálogo do BRICS sobre
contraterrorismo, segurança no uso das TICs, situações de crise internacionais e regionais,
manutenção da paz e crime organizado transnacional.
52. Destacamos a importância de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) como um dos
principais motores do crescimento econômico, assim como elemento chave para moldar
o futuro de nossas sociedades. Saudamos os resultados da 7ª Reunião de Ministros de
Ciência, Tecnologia e Inovação do BRICS, bem como as iniciativas de cooperação que
têm fomentado a colaboração entre pesquisadores, jovens cientistas e órgãos
governamentais e ajudado a aproximar nossos ecossistemas de inovação. Expressamos
satisfação com os resultados alcançados pelo Plano de Ação de Inovação, bem como com
a criação da Rede de Inovação do BRICS (iBRICS). Saudamos a Nova Arquitetura de

C,T&I do BRICS destinada a racionalizar e intensificar atividades conjuntas de C,T&I, a
serem implementadas por meio do Comitê Diretor de C,T&I do BRICS.
53. Saudamos os resultados da 5ª Reunião de Ministros de Comunicações do BRICS.
Continuaremos a fortalecer as atividades conjuntas entre os países do BRICS, a criar
novas oportunidades de cooperação e a expandir e intensificar as parcerias já em
andamento, inclusive tomando as medidas necessárias para a rápida instalação da ForçaTarefa Digital do BRICS (DBTF). Tomamos nota, com apreço, do resultado da primeira
reunião do Conselho do Instituto de Redes Futuras do BRICS (BIFN).
54. Reconhecemos a Nova Revolução Industrial (NIR) como uma oportunidade crítica de
desenvolvimento, da qual todos os países devem se beneficiar igualmente, ao mesmo
tempo em que notamos os desafios por ela trazidos. Tomamos nota, com satisfação, do
progresso na implementação da decisão da Cúpula de Joanesburgo de iniciar a plena
operacionalização da PartNIR. Saudamos também a adoção do Plano de Trabalho da
PartNIR e dos Termos de Referência do Grupo Consultivo da PartNIR. Continuaremos a
adotar iniciativas mutuamente benéficas nas seis áreas de cooperação identificadas no
Plano de Trabalho, conforme acordado na Segunda Reunião da PartNIR do BRICS,
realizada em Brasília em setembro de 2019, incluindo o estabelecimento de parques
industriais e científicos do BRICS, centros de inovação, incubadoras de empresas de
tecnologia e redes de empresas.
55. Tomamos nota do avanço na negociação do Acordo de Cooperação sobre a
Constelação de Satélites de Sensoriamento Remoto do BRICS e esperamos sua rápida
conclusão.
56. Reconhecemos o papel crucial da energia na promoção do desenvolvimento social e
econômico, bem como na proteção ambiental. Ao reconhecermos que a transição
energética de cada país é única de acordo com suas circunstâncias nacionais, destacamos
a importância de garantir o acesso à energia limpa, sustentável e econômica às nossas
populações. Nesse sentido, a diversificação de fontes de energia é fundamental para
alcançar a segurança energética. Para esse fim, comprometemo-nos a continuar buscando
o uso eficiente de combustíveis fósseis e a aumentar a participação de energias renováveis
em nossas economias, incluindo biocombustíveis e energia hidrelétrica, solar e eólica.
Saudamos a cooperação em cursoentre nossos países no campo da energia. Saudamos a
realização da 4ª Reunião Ministerial de Energia em Brasília e a adoção dos Termos de
Referência para a Plataforma de Cooperação em Pesquisa Energética do BRICS, que
avançará ainda mais nossa cooperação mútua, permitirá a troca aprofundada de opiniões
e de boas práticas e contribuirá significativamente para a pesquisa global em energia.
57. Saudamos a 9ª Reunião de Ministros da Saúde do BRICS e o Programa de Pesquisa
Colaborativa em Tuberculose, desenvolvido em 2019 pela Rede de Pesquisa em
Tuberculose do BRICS com o objetivo de promover novas abordagens científicas,
tecnológicas e inovadoras para combater a tuberculose, apoiando projetos científicos em
uma ampla gama de questões relevantes relacionadas à enfermidade. Saudamos também
a criação da Rede BRICS de Bancos de Leite Humano, conforme proposto no 1º
Seminário sobre Bancos de Leite Humano. Enfatizamos a importância de nossa ação
coletiva na promoção da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e ferramentas de

diagnóstico para acabar com as epidemias, combater doenças transmissíveis e facilitar o
acesso a medicamentos essenciais seguros, eficazes, de qualidade e acessíveis, bem como
no fomento de atividades para fortalecer a prevenção de doenças não transmissíveis.
58. Saudamos os resultados das Reuniões de Ministros das Finanças e de Presidentes dos
Banco Centrais do BRICS, em abril e outubro, às margens das Reuniões do FMI/GBM.
Tomamos nota, com satisfação, o desenvolvimento em em cursoda cooperação em
questões financeiras. Ressaltamos a importância de aprimorar a cooperação financeira do
BRICS para melhor atender à economia real e satisfazer as necessidades de
desenvolvimento de nossas populações.
59. Notamos o progresso alcançado pelas Administrações Aduaneiras do BRICS em
relação ao projeto de Acordo de Assistência Mútua Administrativa em Matéria Aduaneira
do BRICS e instruímos nossas respectivas autoridades competentes a trabalharem para
sua rápida conclusão e entrada em vigor. Saudamos também o significativo progresso
alcançado na implementação do Marco Estratégico da Cooperação Aduaneira do BRICS,
especialmente no que diz respeito ao Programa de Operador Econômico Autorizado do
BRICS, que deverá estar em funcionamento até o final de 2022, incluindo o
reconhecimento mútuo de controles e operadores econômicos. Também reconhecemos a
prática positiva de estabelecer Centros de Treinamento Aduaneiro do BRICS, e
instruímos as autoridades pertinentes a continuar essa abordagem no futuro.
Reconhecemos o potencial do Comitê de Cooperação Aduaneira do BRICS e advogamos
uma cooperação intra-BRICS aprimorada em fóruns multilaterais relevantes, incluindo
nas áreas de facilitação do comércio, de aplicação da lei, de uso de tecnologias avançadas
de informação e de capacitação.
60. Apoiamos os esforços para incrementar o comércio e reconhecemos que ações tais
como subfaturação têm impacto negativo nas políticas comerciais e indsutriais e no
recolhimento de tributos, e precisam ser tratadas.
61. Reconhecemos o apoio contínuo fornecido pelas Autoridades de Receita do BRICS
para a implementação de padrões globais de transparência e troca de informações e
padrões mínimos contra a Erosão de Base Tributária e Transferência de Lucros (BEPS).
Continuamos comprometidos a enfrentar os desafios tributários da digitalização da
economia. Esperamos novos progressos na discussão da abordagem de dois pilares
desenvolvida pelo Marco Inclusivo sobre o BEPS. Congratulamo-nos com o recente
avanço em matéria de transparência fiscal, incluindo o progresso no intercâmbio
automático de informações para fins tributários. Apelamos a todas as jurisdições para que
assinem e ratifiquem a Convenção Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua
em Matéria Tributária. Continuamos comprometidos em aprimorar nossos esforços na
prevenção de erosão de base e transferência de lucros, no intercâmbio de informações
fiscais e na capacitação de pessoal com base nas necessidades dos países em
desenvolvimento. Comprometemo-nos a aprofundar o intercâmbio e a partilha de
experiências e boas práticas, bem como a aprendizagem mútua em matéria tributária.
62. Reconhecemos os resultados positivos da 9ª Reunião de Ministros de Comércio do
BRICS, apoiada pelo trabalho do Grupo de Contato para Temas Econômicos e
Comerciais do BRICS (CGETI) e seus esforços para promover nossa cooperação em

temas como investimento, comércio eletrônico, micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs) e direitos de propriedade intelectual, em cooperação com o Escritórios de
Propriedade Intelectual do BRICS. Saudamos também a assinatura do Memorando de
Entendimento entre as Agências de Promoção de Exportação e Investimentos do BRICS
(TIPAs) / Organizações de Promoção de Comércio (TPOs).
63. Apoiamos as conclusões dos Ministros de Comércio do BRICS de que ação
internacional decidida e coordenada é necessária para aumentar o crescimento econômico
e a sustentabilidade. Um comércio aumentado pode ajudar o crescimento global, mas o
déficit de demanda na economia internacional necessita de fontes adicionais de
crescimento, as quais investimento em infraestrutura, incluindo em infraestrutura digital,
desenvolvimento de competências, particularmente para os jovens, investimento
sustentável, investimento em serviços básicos locais, e investimentos externos em áreas
de alto potencial de crescimento, incluindo no continente africano.
64. Reafirmamos nosso compromisso de combater a corrupção, inter alia, por meio do
fortalecimento dos ordenamentos jurídicos domésticos, quando apropriado, para tratar de
maneira mais eficaz casos de corrupção. Seguimos empenhados em adotar medidas de
probidade no setor público e promover padrões de probidade em empresas privadas e
construir um compromisso global mais forte para uma cultura de intolerância à corrupção.
Manteremos nossos esforços em curso em matéria de cooperação na aplicação de leis
anticorrupção e na recuperação de ativos, incluindo processos civis e administrativos.
Faremos pleno uso da Reunião do BRICS sobre Recuperação de Ativos e fortaleceremos
o compartilhamento de experiências e a cooperação nos casos de recuperação de ativos
entre os países do BRICS. Reforçaremos o intercâmbio de pontos de vista no âmbito dos
mecanismos multilaterais, tais como a UNCAC e o Grupo de Trabalho Anticorrupção do
G20, com o objetivo de unir esforços para negar refúgio a corruptos e a infratores
econômicos e facilitar o repatriamento de produtos do crime.
65. Reconhecemos os resultados da 5º Encontro de Ministros de Meio Ambiente do
BRICS, realizada sob o tema "A contribuição da gestão ambiental urbana para a melhoria
da qualidade de vida nas cidades". Enfatizamos a importância das iniciativas de
cooperação ambiental do BRICS que contribuem para a qualidade de vida em nossas
cidades, por meio do compartilhamento de conhecimento e experiências em questões
importantes como gestão de resíduos, economia circular, no contexto de produção e
consumo sustentáveis, saneamento e qualidade da água, qualidade do ar urbano e áreas
verdes urbanas. Saudamos a proposta da Federação da Rússia sobre a nova dimensão do
Programa Rios Limpos do BRICS, concentrando nossos esforços no combate ao lixo
marinho.
66. Saudamos os resultados da 9ª Reunião de Ministros da Agricultura do BRICS. Na
condição de líderes mundiais na produção de produtos agrícolas e lar de grandes
populações, destacamos a importância da cooperação do BRICS na agricultura.
Reconhecemos a importância da agricultura de bases científicas e do uso de TICs para
essa finalidade. Sublinhamos a necessidade de garantir segurança alimentar, qualidade
sanitária dos alimentos, combater a desnutrição, eliminar a fome e a pobreza por meio do

aumento da produção agrícola, da produtividade, da gestão sustentável dos recursos
naturais e do comércio agrícola entre os países do BRICS.
67. Saudamos os resultados da 5ª Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego sobre o
tema: "BRICS: crescimento econômico para um futuro inovador”. Observamos a
transformação no mercado de trabalho impulsionada pela globalização, inovação
tecnológica, mudança demográfica e outros fenômenos, bem como as oportunidades e
desafios por elas trazidos. Registramos com satisfação o progresso na cooperação do
BRICS em relação ao futuro do trabalho, qualidade e emprego produtivo para um sistema
sustentável de segurança social e intercâmbio de dados do mercado de trabalho.
Ressaltamos que os mercados de trabalho precisam se tornar mais adaptáveis e inclusivos.
68. Reconhecemos o papel da cooperação cultural na melhoria do entendimento entre os
povos. Saudamos os resultados da 4ª Reunião dos Ministros da Cultura do BRICS e seus
esforços para fortalecer ainda mais o intercâmbio cultural. Esperamos continuar a
colaboração em assuntos culturais, incluindo a iniciativa sobre filmes e produções
cinematográficas do BRICS. Parabenizamos a organização do 4º Festival de Cinema do
BRICS.
69. Reafirmamos a importância dos intercâmbios interpessoais do BRICS no
aprimoramento da compreensão mútua, da amizade e da cooperação entre nossos povos
e expressamos satisfação pela realização de várias reuniões e atividades nos campos da
cultura, governança, artes, esportes, mídias, filmes, juventude e intercâmbio acadêmico.
70. Saudamos o intercâmbio no campo da cooperação parlamentar entre os países do
BRICS, e tomamos nota, com satisfação, da reunião do Fórum Parlamentar do BRICS,
realizada às margens da Assembleia da União Interparlamentar em outubro.
Reconhecemos a importância de sua contribuição para fortalecer as parcerias do BRICS.
71. Também tomamos nota da realização do Seminário de Autoridades de Alto Nível e
Especialistas do Judiciário, voltado ao intercâmbio de boas práticas para a modernização
e aprimoramento dos sistemas judiciários nos países do BRICS.
72. Rússia, Índia, China e África do Sul parabenizam a presidência brasileira do BRICS
em 2019 e agradecem ao governo e ao povo brasileiros por sediarem a 11ª Cúpula do
BRICS em Brasília.
73. Brasil, Índia, China e África do Sul estendem total apoio à Rússia para sua presidência
do BRICS em 2020 e para a realização da 12ª Cúpula do BRICS em São Petersburgo.
ANEXOS
Anexo 1: Resultados de Cooperação BRICS
Os resultados, iniciativas ou documentos a seguir foram adotados ou assinados:
1.
Comunicado Conjunto de Imprensa da Reunião informal de líderes do BRICS à
margem da Cúpula do G20;

2.
Comunicado de imprensa da Reunião avulsa de Ministros das Relações
Exteriores/Relações Internacionais do BRICS;
3.
Comunicado de imprensa da Reunião de Ministros das Relações
Exteriores/Relações Internacionais do BRICS à margem da 74ª sessão da AGNU;
4.

Comunicado Conjunto dos Ministros da Saúde do BRICS em Genebra;

5.

Declaração da 5ª Reunião de Ministros de Comunicações do BRICS;

6.

Declaração Conjunta da 5ª Reunião dos Ministros do Meio Ambiente do BRICS;

7.

Decisão dos Ministros do Meio Ambiente do BRICS sobre Cooperação;

8.
Declaração Conjunta da 5ª Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego do
BRICS;
9.
Declaração de Campinas – Comunicado Conjunto da 7ª Reunião de Ministros de
Ciência, Tecnologia e Inovação do BRICS;
10.

Regime de Apoio à Rede de Inovação do BRICS (iBRICS);

11.
Documento sobre a Nova Arquitetura do BRICS em Ciência, Tecnologia e
Inovação
12.

Calendário de atividades do BRICS Ciência, Tecnologia e Inovação 2019-2020;

13.

Plano de Trabalho do BRICS em Ciência, Tecnologia e Inovação para 2019-2022;

14.
Declaração de Bonito – Comunicado Conjunto da 9ª Reunião de Ministros da
Agricultura do BRICS;
15.

Comunicado Conjunto da 4ª Reunião de Ministros da Cultura do BRICS;

16.

Comunicado Conjunto da 9ª Reunião de Ministros da Saúde do BRICS;

17.

Comunicado Conjunto da 9ª Reunião de Ministros de Comércio do BRICS;

18.

Comunicado Conjunto da 4ª Reunião de Ministros de Energia do BRICS;

19.
Comunicado Conjunto da Reunião de Vice-Ministros e Enviados Especiais para
o Oriente Médio e Norte da África;
20.
Termos de Referência da Plataforma de Cooperação em Pesquisa Energética do
BRICS;
21.
Memorando de Entendimento entre Agências de Promoção de Exportações e
Investimentos;
22.
Memorando de Entendimento sobre Mobilização de Investimento Privado entre
Bancos de Desenvolvimento do BRICS;
23.

Declaração da 1ª Reunião do BRICS sobre Bancos de Leite Humano;

24.
1ª Reunião sobre Recuperação de Ativos do Grupo de Trabalho de Cooperação
Anticorrupção do BRICS;
25.
Termos de Referência do Grupo Consultor da Parceria do BRICS para a Nova
Revolução Industrial (PartNIR);

26.
Plano de Trabalho do BRICS na Parceria para a Nova Revolução Industrial
(PartNIR)
27.

Seminário do BRICS "Estratégias para Combate ao Terrorismo";

28.

Criação de Subgrupos de Trabalho sobre Contraterrorismo do BRICS;

29.

Criação da Rede de Bancos de Leite Humano do BRICS;

30.

Programa de Pesquisa Colaborativa em Tuberculose.

Anexo 2: Reuniões realizadas sob os auspícios da Presidência Brasileira

As seguintes reuniões foram realizadas durante a Presidência brasileira do BRICS:

REUNIÕES DE LÍDERES:
1. Reunião Informal de Líderes do BRICS (à margem da Cúpula do G20) – 28 de
junho de 2019 (Osaka)
2. 11ª Cúpula do BRICS – 13-14 de novembro de 2019 (Brasília)

REUNIÕES MINISTERIAIS:
1. 4ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do Novo Banco de
Desenvolvimento (NDB) – 1-2 de abril de 2019 (Cidade do Cabo)
2. Reunião de Ministros das Finanças e de Presidentes dos Bancos Centrais do
BRICS (à margem da Reunião de Primavera do FMI) – 11 de abril de 2019
(Washington, DC)
3. Jantar dos Ministros da Saúde do BRICS (à margem da 72ª Assembleia Mundial
de Saúde) – 20 de maio de 2019 (Genebra)
4. 3ª Reunião avulsa dos Ministros de Relações Exteriores/Relações Internacionais
– 26 de julho de 2019 (Rio de Janeiro)
5. 5ª Reunião de Ministros de Comunicações do BRICS – 14 de agosto de 2019
(Brasília)
6. Encontro dos Ministros de Meio Ambiente do BRICS – 15 de agosto de 2019
(São Paulo)
7. 5ª Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego do BRICS – 19-20 de
setembro de 2019 (Brasília)
8. 7ª Reunião Ministerial sobre Ciência, Tecnologia e Inovação do BRICS – 20 de
setembro de 2019 (Campinas)
9. 9ª Reunião dos Ministros da Agricultura do BRICS – 25-26 de setembro de 2019
(Bonito)

10. Reunião de Ministros de Relações Exteriores/Negócios Estrangeiros do BRICS
(à margem da 74ª AGNU) – 26 de setembro de 2019 (Nova York)
11. 4ª Reunião dos Ministros de Cultura do BRICS – 11 de outubro de 2019
(Curitiba)
12. Reunião de Ministros das Finanças e de Presidentes dos Bancos Centrais do
BRICS (FMCBG) – 17 de outubro de 2019 (Washington, DC)
13. Reunião de Altos Representantes de Segurança do BRICS – 17-18 de outubro de
2019 (Brasília)
14. 9ª Reunião de Ministros da Saúde do BRICS - -25 novembro de 2019 (Curitiba)
15. Reunião de Ministros de Comércio do BRICS – 11 de novembro de 2019
(Brasília)
16. 4ª Reunião de Ministros de Energia do BRICS – 11 de novembro de 2019
(Brasília)

REUNIÕES DE ALTOS FUNCIONÁRIOS E SETORIAIS:
1. Reunião de Vice-Ministros de Finanças e de Vice-Presidentes dos Bancos
Centrais do BRICS – 16 de janeiro de 2019 (Tóquio)
2. 1ª Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Anticorrupção do BRICS
(ACWG) – 21 de janeiro de 2019 (Tóquio)
3. Reunião da Força-Tarefa do BRICS sobre PPPs e Infraestrutura – 31 de janeiro
de 2019 (Singapura)
4. 4ª Reunião da Rede de Pesquisa em Tuberculose do BRICS – 19-21 de fevereiro
de 2019 (Rio de Janeiro)
5. 1ª Reunião de Sherpas/Sous-Sherpas do BRICS – 13-15 de março de 2019
(Curitiba)
6. Reunião da Força-Tarefa do BRICS de PPPs e Infraestrutura – 19 de março de
2019 (Melbourne)
7. Reunião Técnica dos Institutos Nacionais de Estatística do BRICS – 20-21 de
março de 2019 (Rio de Janeiro)
8. Reunião Informal do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Emprego (à margem
da Reunião do Conselho de Administração da Organização Internacional do
Trabalho) – 25 de março de 2019 (Genebra)
9. Reunião de Coordenação do BRICS à margem da Comissão das Nações Unidas
sobre Populações e Desenvolvimento – 4 de abril de 2019 (Nova York)
10. Reunião do Comitê Cooperativo do Fundo em Moeda Local do BRICS – 11 de
abril de 2019 (Washington, DC)
11. Encontro dos Chefes dos Escritórios de Propriedade Intelectual do BRICS
(HIPO BRICS) – 14-16 de abril de 2019 (Cidade do Cabo)
12. Conferência Internacional Anual sobre “Digital Transformation: Focus on
Intellectual Property (IP)" – 23-24 de abril de 2019 (Moscou)
13. Reunião da Força-Tarefa do BRICS de PPPs e Infraestrutura – 25 de abril de
2019 (Moscou)
14. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS da Parceria em Ciência,
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo (STIEP) – 13-14 de maio de 2019
(Foz do Iguaçu)
15. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Tecnologia da Informação e
Computação de Alto Desempenho – 13-14 de maio de 2019 (Foz do Iguaçu)

16. Reunião do BRICS sobre Recuperação de Ativos (à margem da reunião do GT
de Recuperação de Ativos da UNCAC) – 28 de maio de 2019 (Viena)
17. 20ª Reunião do Grupo de Contato para Temas Econômicos e Comerciais
(CGETI) – 29-30 de maio de 2019 (Brasília)
18. Reunião Técnica cultural do BRICS (à margem da 7ª Sessão da Conferência das
Partes da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais da UNESCO) – 5 de junho de 2019 (Paris)
19. Reunião de Vice-Ministros das Finanças e de Vice-Presidentes de Bancos
Centrais do BRICS (à margem da reunião do G20) 8 de junho de 2019
(Fukuoka)
20. Reunião de Altos Funcionários sobre Plataforma de Cooperação em Pesquisa
Energética do BRICS -17-18 de junho de 2019 (Moscou)
21. Reunião Informal do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Emprego (BEWG) à
margem da Conferência Internacional do Trabalho – 25 de junho de 2019
(Genebra)
22. 2ª Reunião de Sherpas/Sous-Sherpas do BRICS (à margem da Cúpula do G20) 26-27 de junho de 2019 (Osaka)
23. 5ª Reunião da Rede de Pesquisa em Tuberculose do BRICS – 2-3 de julho de
2019 (Pequim)
24. Reunião de Vice-Ministros (Enviados Especiais) do BRICS para o Oriente
Médio e Norte da África (MENA) – 4-5 de julho de 2019 (Brasília)
25. 6ª Reunião do Grupo de Trabalho Colaborativo sobre "Solid State Lighting" – 811 de julho de 2019 (Pequim)
26. Reunião de Especialistas Aduaneiros do BRICS – 16-19 de julho de 2019
(Curitiba)
27. Reunião dos Vice-Ministros de Agricultura do BRICS – 17-18 de julho de 2019
(Brasília)
28. Mecanismo de Cooperação Interbancária do BRICS – Reuniões de Grupos
Técnico e de Trabalho – 22-25 de julho de 2019 (Rio de Janeiro)
29. 3ª Reunião de Sherpas/Sous-Sherpas do BRICS – 22-25 de julho de 2019 (Rio
de Janeiro)
30. Seminário “Estratégias do BRICS para Contraterrorismo” – 29-31 de julho de
2019 (Brasília)
31. 2ª Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS de Economia Digital em Matéria de
Concorrência (à margem da Conferência Internacional "Designing Anti-Trust
for the Digital Era) – 31 de julho e 1 de agosto de 2019 (Brasília)
32. Reunião do Grupo de Trabalho sobre Contraterrorismo – 1-2 de agosto de 2019
(Brasília)
33. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho em Ciência e Tecnologia Oceânica e Polar –
1-2 de agosto de 2019 (Moscou)
34. Workshop do BRICS sobre Banco de Leite Humano (ação complementar da
Semana Mundial do Aleitamento Materno - 1 a 7 de agosto de 2019) – 26-30 de
agosto de 2019 (Brasília)
35. Reunião do Grupo de Trabalho Conjunto do BRICS sobre Meio Ambiente – 1213 de agosto de 2019 (Brasília)
36. Reunião do Conselho do Instituto BRICS de Redes Futuras – 12 de agosto de
2019 (Brasília)
37. Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) – 13 de agosto 2019 (Brasília)

38. Reunião do Grupo de Trabalho sobre Segurança no uso das Tecnologias da
Informação e Comunicações (TICs) – 21-22 de agosto de 2019 (Brasília)
39. 21ª Reunião do Grupo de Contato para Temas Econômicos e Comerciais
(CGETI) – 29-30 de agosto de 2019 (Brasília)
40. Videoconferência sobre Cultura - seguimento ao encontro de junho de 2019 – 29
de agosto de 2019
41. 5ª Reunião do Grupo de Trabalho de Financiamento à Ciência, Tecnologia &
Inovação do BRICS – 16-17 de setembro 2019 (Campinas)
42. 2ª Reunião do Grupo Consultivo da PartNIR – 16-17 de setembro de 2019
(Brasília)
43. 5ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Emprego do BRICS – 16-18 de
setembro de 2019 (Brasília)
44. VI Conferência do BRICS sobre Concorrência – 16-19 de setembro de 2019
(Moscou)
45. Reunião da Rede de Institutos de Pesquisa em Trabalho do BRICS – 17-18 de
setembro de 2019
46. 9ª Reunião de Altos Funcionários de Ciência, Tecnologia e Inovação do BRICS
– 19 de setembro de 2019 (Campinas)
47. 4ª Reunião de Sherpas e Sous-Sherpas à margem da 74ª AGNU – 23-24 de
setembro de 2019 (Nova York)
48. 5ª Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Astronomia – 29 de setembro
– 2 de outubro de 2019 (Rio de Janeiro)
49. Encontro dos Chefes dos Escritórios de Propriedade Intelectual do BRICS
(HIPO BRICS) – 1 de outubro de 2019 (Genebra)
50. 6ª Reunião de Altos Funcionários da Cultura do BRICS – 10 de outubro 2019
(Curitiba)
51. Reunião do Comitê Permanente do Acordo de Reserva Contingente do BRICS –
17 de outubro de 2019 (Washington – DC)
52. Reunião do Conselho de Governo do Acordo de Reserva Contingente do BRICS
– 17 de outubro de 2019 (Washington – DC)
53. Fórum do BRICS sobre o PartNIR e Manufatura Inteligente – 18-19 de outubro
de 2019 (Nanquim)
54. 22ª Reunião do Grupo de Contato para Temas Econômicos e Comerciais
(CGETI) – 22-23 de outubro de 2019 (Brasília)
55. 5ª Reunião das Agências Reguladoras do BRICS de produtos para a Saúde – 23
de outubro de 2019 (Brasília)
56. Reunião de Altos Funcionários de Saúde do BRICS – 23-24 de outubro de 2019
(Brasília)
57. Reunião Informal de Consultores Jurídicos do BRICS – 31 de outubro de 2019
(Nova Iorque)
58. Encontro não-oficial da Rede de Pesquisa de Tuberculose do BRICS (à margem
da 50ª Conferência Mundial da União sobre a Saúde do Pulmão) – 30 de outubro
– 2 de novembro de 2019 (Hyderabad)
59. VI Reunião da Rede de Pesquisa em Tuberculose do BRICS – 4-5 de novembro
de 2019 (Nova Delhi)
60. 4º Fórum de Jovens Cientistas do BRICS – 6-8 de novembro de 2019 (Rio de
Janeiro)
61. Reunião de Altos Funcionários de Energia do BRICS – 8 de novembro de 2019
(Brasília)

62. 5ª Reunião de Sherpas - prévia à XI Cúpula do BRICS – 9-12 de novembro
(Brasília)
63. 5ª Reunião de Chefes de Agências de Crédito à Exportação do BRICS - 10-11
de novembro de 2019 (Brasília)
64. Encontro dos Presidentes do Mecanismo de Cooperação Interbancário do
BRICS – 11 de novembro de 2019 (Brasília)
65. Encontros de Especialistas e Administradores Aduaneiros do BRICS – 11-14 de
novembro de 2019 (Brasília)
66. Seminário sobre o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) – 13 de novembro
de 2019 (Brasília)

REUNIÕES DE INTERCÂMBIO INTERPESSOAL, EMPRESARIAIS,
JUDICIÁRIAS E LEGISLATIVAS:
1. Torneio do BRICS de Pentatlon Militar – 19-22 de março de 2019 (Rio de
Janeiro)
2. Reunião de meio período do Conselho Empresarial do BRICS (CEBRICS) – 3-4
de abril de 2019 (Joanesburgo)
3. 3º Festival Internacional de Escolas de Teatro dos Países do BRICS – 29 de
maio – 7 de junho de 2019 (Moscou)
4. 3º Festival Internacional "Primavera estudantil dos países do BRICS e da
Organização de Cooperação de Xangai (OCX)” – 4-9 de junho de 2019
(Moscou)
5. Reunião de Engajamento Business to Business (B2B) de Comunicações – 13 de
agosto de 2019 (Brasília)
6. Reunião do Conselho de Think-Tanks do BRICS – 10 de setembro de 2019
(Brasília)
7. Fórum Acadêmico do BRICS – 11-12 de setembro de 2019 (Brasília)
8. VIII Fórum BRICS Sindical – 17-18 de setembro de 2019 (Brasília)
9. 14ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba – 21 de setembro
de 2019 – 23 de fevereiro de 2020 (Curitiba)
10. 4º edição do Festival de Cinema do BRICS – 23 de setembro – 9 de outubro de
2019 (Niterói)
11. Fórum de Negócios do 4º Festival de Cinema do BRICS – 30 de setembro - 1de
outubro de 2019
12. 2ª Cúpula da Agência de Juventude e Energia do BRICS – 5 de outubro de 2019
(Moscou)
13. 3ª BRICSMATH.COM Competição Online de Matemática para Alunos de
Escola Primária – 12 de outubro - 13 de dezembro de 2019
14. 5ª Expedição de Pesquisa Cultural “Grandes Mestres do BRICS” – 12-19 de
Outubro de 2019 (Rio de Janeiro)
15. 6º Fórum Jurídico do BRICS – 14-16 de outubro de 2019 (Rio de Janeiro)
16. Fórum Parlamentar do BRICS – 16 de outubro de 2019 (Belgrado)
17. 5º Cúpula da Juventude – 17-20 de outubro de 2019 (Brasília)
18. Seminário de autoridades de alto nível e de especialistas do Judiciário dos países
do BRICS sobre boas práticas em tecnologia da informação (TI) aplicadas ao
sistema judiciário – 24-25 de outubro de 2019 (Brasília)

19. 3º Seminário do BRICS em Governança – 28 de outubro de 2019 (Rio de
Janeiro)
20. 3ª Jornada dos BRICS na Universidade de São Paulo – 28-30 de outubro de
2019 (São Paulo)
21. 4º Edição do Fórum de Mídia do BRICS – 30 e 31 de outubro de 2019 (São
Paulo)
22. 2º Reunião das Academias de Ciência do BRICS – 4 e 5 de novembro de 2019
(Rio de Janeiro)
23. Seminário “BRICS 10 anos: um balanço e um futuro” – 6-8 de novembro de
2019 (Rio de Janeiro)
24. Evento de Boas Vindas da Frente Parlamentar do BRICS do Congresso Nacional
Brasileiro – 12 de novembro de 2019 (Brasília)
25. Fórum Financeiro do BRICS – 12 de novembro de 2019 (Rio de Janeiro)
26. Reunião dos 9 Grupos de Trabalho do Conselho Empresarial do BRICS
(CEBRICS) – 12 de novembro de 2019 (Brasília)
27. Reunião Plenária do Conselho Empresarial do BRICS (CEBRICS) – 13 de
novembro de 2019 (Brasília)
28. Fórum Empresarial do BRICS – 13 de novembro de 2019 (Brasília)
29. Conferência “As Competências do Futuro do BRICS” – 14 de novembro de
2019 (Brasília)

ATIVIDADES RESTANTES DA PRESIDÊNCIA BRASILEIRA DO BRICS EM
2019
REUNIÕES DE ALTOS FUNCIONÁRIOS E SETORIAIS:
1. 3ª Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Biotecnologia e
Biomedicina, incluindo saúde humana e neurociência – 26 e 27 de novembro de
2019 (Laboratório Nacional de Biociências, Campinas)
2. 2º Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS sobre Infraestrutura de Pesquisa e
Projetos de Mega-Ciência – 4-6 de dezembro de 2019
3. 6º Reunião de Sherpas / Sous- Sherpas do BRICS – 12 e 13 de dezembro de
2019 (Brasília)

No total, 116 reuniões terão sido realizadas sob a Presidência brasileira do BRICS

