MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Prestação de Contas nº24/2011

Plano de Ação MRE/CRBE 2011/2012

II. POLÍTICAS PARA AS COMUNIDADES BRASILEIRAS NO EXTERIOR
1) Quem são, como estão e quantos são os brasileiros no exterior
a) Mapear as comunidades brasileiras no exterior, associações, lideranças, suas
demandas etc, com o objetivo de multiplicar as ações do Governo brasileiro.
- Plano de Ação - SGEB/MRE: O MRE solicitará aos postos que realizem, até outubro
de 2011, novo exercício de mapeamento e estimativas do número de brasileiros em cada
jurisdição. Recomendará que utilizem, para tanto, a colaboração dos membros do
CRBE. Paralelamente, o Itamaraty buscará atualizar, anualmente, a lista de associações
da diáspora na jurisdição de cada Consulado, acrescentando novas associações e
eliminando as que se mostrarem inativas. Disponibilizará aos membros do CRBE dados
estatísticos relacionados à emissão de carteiras de matrícula consular, do Censo 2010,
da SECOM/PR (levantamento estudantes no exterior) e estudos produzidos por
diplomatas. Publicará no Portal Brasileiros no Mundo artigos acadêmicos, estudos e
análises relevantes sobre a realidade das comunidades brasileiras no exterior.
- Plano de Ação - CRBE: Os membros do CRBE colaborarão com esse esforço
municiando permanentemente os Consulados em sua jurisdição com informações sobre
a criação e o fechamento de associações e órgãos de imprensa da diáspora atuantes em
suas regiões. De modo a auxiliar a tarefa de quantificar os brasileiros na jurisdição de
cada posto, contatarão, também, acadêmicos e instituições de pesquisa (inclusive, e
principalmente, eventual “diáspora científica” local a que tiverem acesso), autoridades
estrangeiras e outras lideranças comunitárias, além de se utilizarem, para esse fim, dos
contatos disponíveis, incluindo o Portal Brasileiros no Mundo. Contribuirão ainda para
a sistematização de dados existentes sobre o assunto.
Providências:
Os Consulados e demais repartições consulares foram instruídos a realizar revisão das
estimativas da comunidade brasileira local, levando em conta os movimentos recentes
de regresso ao Brasil. O objetivo é distribuir as novas estimativas durante a IV
Conferência “Brasileiros no Mundo”.
Nesse primeiro momento, foram escolhidos, em caráter-piloto, apenas alguns postos
onde residem membros do CRBE, que serão convidados pelos Consulados a colaborar.
A terceira edição do documento “Brasileiros no Mundo – Estimativas”, relativa ao ano
de 2010, será publicada, em breve, no Portal Brasileiros no Mundo.
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