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Introdução
Este relatório tem o objetivo de introduzir um plano de ação preliminar a ser consolidado
após consulta aos membros participantes da mesa do associativismo

Objetivos Gerais da Mesa
A partir da gestão 2020 - 2022 a Mesa 1 passará a divulgar e perseguir objetivos gerais da
mesa. A saber:
Objetivo 1: Integrar as partes interessadas do CRBE
Objetivo 2: Disponibilizar infraestrutura habilitante para a operação do CRBE
Objetivo 3: Promover a manutenção da identidade brasileira de residentes no exterior
através de iniciativas associativas de caráter solidário sem finalidade de lucro organizada.

Resultados esperados
Consequentemente, os objetivos definem também resultados esperados a serem
perseguidos durante a gestão. Os resultados são especulares aos objetivos como seguem:

Resultado 1
Conclusão de percurso associativo para constituição de pessoa jurídica.

Indicador: Depósito do documento instituindo a pessoa jurídica do CRBE junto à
administração pública ou órgão internacional.

Resultado 2
Criação de ativos tecnológicos e valorização do capital intelectual promovido pela
associação das partes interessadas ao redor do CRBE.
Indicador: Disponibilização de ferramentas de trabalho e envolvimento de partes
interessadas

Resultado 3.1
Ampliação da rede de conselhos para garantir a promoção de iniciativas associativas de
caráter solidário e sem finalidade de lucro.
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Indicador: Número de conselhos ativos.

Resultado 3.2
No que toca ao elemento organizacional, promoção de engajamento e solidariedade através
de projetos visando atividades que promovam debate, campanhas e ações relativamente a
temas de interesse comum aos brasileiros e interessados no Brasil que residem no exterior
em conformidade aos direitos e responsabilidades no território hospedeiro e/ou no Brasil.
Indicador: Número de editais e projetos apresentados envolvendo os conselhos, as
administrações públicas locais e indicadores de satisfação e qualidade dos próprios
projetos.

Plano de Ação
O Plano de Ação da Mesa 1 na gestão 2020 - 2022 foi reformulado de modo a evidenciar as
partes interessadas, reagrupando as ações que ficaram pendentes na gestão anterior. Além
disso, considerou-se as ações decorrentes da necessidade de implementar processos
sustentáveis para a constituição da pessoa jurídica do CRBE.
A imagem 1 resume o escopo das atividades da mesa e evidencia a modalidade de
implementação.

Imagem 1 - Escopo das atividades da mesa
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Apoio às Partes Interessadas do CRBE
A. Relacionamento com os conselhos
a. Elaborar modelos de material associativo que facilitem a constituição de
conselhos novos e desenvolvimento de conselhos ativos e inativos.
b. Formar com o intuito de promover boas-práticas, esclarecer o contexto dos
conselhos no relacionamento histórico com o CRBE e as repartições
consulares, sua importância, formas de colaboração, recursos oferecidos,
auxílio na prevenção e mediação de conflitos,
c. Monitorar e divulgar a atividades desenvolvidas pelos conselhos
disponibilizando para a diretoria de comunicação.
d. Definir e monitorar índices indicadores de amadurecimento dos processos
associativos dos conselhos.
e. Elaborar, monitorar, divulgar, formar, promover e envolver conselhos em
projetos projetos de promovam a inserção no ecossistema econômico-social
dos países hospedeiros.

B. Relacionamento com associações e entidades do terceiro setor
a. Elaborar modelos de material associativo que facilitem a constituição e
desenvolvimento de novas associações que promovam o interesse da
comunidade brasileira no exterior e do interesse pelo Brasil junto à
comunidade internacional.
b. Monitorar e divulgar fontes de financiamento e outros recursos para o
desenvolvimento das atividades associativas.
c. Promover, cooperar, propor e envolver associações ou outras entidades do
terceiro setor em colaborações, projetos, campanhas e outras iniciativas cujo
objetivo seja de interesse da diáspora brasileira ou cujo objeto seja o
território ou patrimônio material ou imaterial brasileiro.

C. Relacionamento com indivíduos
a. Divulgação de material informativo relativo a temas ligados aos processos de
operação de iniciativas associativas.
b. Formação relativa a temas relevantes para a idealização, planejamento e
operação de atividades no âmbito do terceiro setor.

D. Relacionamento com Repartições Consulares
a. Orientação e consultoria para estabelecer melhores processos associativos
dos conselhos junto aos consulados.
b. Monitoração e divulgação das atividades promovidas pelos consulados que
promovam os seus conselhos.
c. Elaboração e divulgação de Cartilha de boas-práticas no envolvimento da
comunidade nas atividades institucionais promovidas pelos consulados.
d. Comunicação às repartições consulares das atividades realizadas no âmbito
do CRBE.
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Apoio ao CRBE
A. Realização de Eventos institucionais do CRBE
a. Realização da VII Conferência dos Brasileiros no Mundo - Sessão
Extraordinária
b. Realização da VIII Conferência dos Brasileiros no Mundo
c. Realização da Conferência Preparatória para a Conferência dos Brasileiros
no Mundo
d. Eventuais outros eventos como a conferência temática

B. Elaboração e Suporte na criação dos instrumentos associativos
internos do CRBE
a. Pesquisa de requisitos para a constituição de pessoa jurídica do CRBE
b. Seleção de um sistema adequado às necessidades e recursos do CRBE
c. Elaboração de documentos e instrumentos associativos:
i.
Estatuto
ii.
Ato Constitutivo
iii.
Processos associativos
iv.
Processos de coordenação das atividades
v.
Processos de gestão de recursos
vi.
Processos de composição dos órgãos associativos
1. Conselho Consultivo
2. Definição dos demais órgãos
vii.
Regimento

C. Apoio ao sistema de informação do CRBE
a. Elaboração, implementação, formação de envolvidos para garantir a
disponibilidade de um sistema de informação que habilite a integração entre
as mesas, os conselhos e as partes interessadas internas e externas.
b. Elaboração de um portal na internet que permita a divulgação, envolvimento
e interlocução com as partes interessadas do CRBE, promovendo os canais
do próprio conselho e também de instituições parceiras da administração
pública ou do terceiro setor.

D. Atividades operacionais da mesa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Atividades para definição das equipes de trabalho
Princípios e Valores
Papéis e voluntariado
Apresentação dos instrumentos de trabalho
Engajamento continuado de voluntários
Atividades de monitoramento
Atividades de formação
Atividades de integração
Atividades de planejamento
Atividades de comunicação
Atividades de consultoria
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Fases da Gestão
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