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Palavras do Técnico
Seleção JICA Palavras
Iniciais
A
história
da
cooperação
econômica
entre o Japão e Brasil tem
mais de 50 anos e desde
que se iniciou em 1959, a
JICA、após fusão com o
JBIC, em parceria com
várias
instituições
brasileiras, executa no
Brasil vários projetos de
cooperação econômica no
âmbito da cooperação
técnica e financeira.
Nossas atividades em
parceria com o Brasil
também se estendem
para
a
cooperação
triangular, com intuito de
apoiar o desenvolvimento
dos
países
em
desenvolvimento.
Neste
sentido
desenvolvemos projetos
na América Latina, Ásia e

os nossos projetos de
cooperação
são
implementados
com
impacto e velocidade e
contam
com
a
cooperação
de
profissionais que trazem
consigo
suas
características
e
conhecimentos.
Portanto,
posso
comparar
nossas
atividades com o futebol,
que tem como base o
trabalho em equipe e a
habilidade pessoal de
cada jogador.
É neste pensamento
que
lançamos
este
renovado e dinâmico
newsletter, para que
todos possam conhecer e
acompanhar
nossas
atividades no Brasil.
O nosso desejo é de
nos tornarmos o número
1 no âmbito de parcerias

ARTIGOS
25 Anos de Cooperação
Triangular Japão‐Brasil !!
10 Anos de JBPP!
Nos últimos anos, a
Comunidade
Internacional passou a
discutir e acompanhar
com mais atenção a
eficácia dos programas de
cooperação sul‐sul e a
importância da promoção
dessa modalidade.
A
Cooperação
Tripartite, ou Cooperação
Triangular, passou a ter
sua importância e efeitos
mais evidenciados a
partir do estabelecimento
de parcerias entre os
países receptores da
cooperação, as agências
de países desenvolvidos e
os países de renda média,
como o Brasil, que são
também
conhecidos
como
doadores
emergentes.
O
Japão
executa
projetos
de
Cooperação ・・

Cooperação bilateral
Japão‐Brasil – Ações de
combate aos problemas
ambientais
O meio ambiente tem se
tornado uma das palavras‐
chave
mais
importantes
também para o planeta do
século atual. Inclusive nos
programas da JICA, um
considerável número de
projetos é implementado para
contribuir para o meio
ambiente e, mesmo na
assistência com relação ao
Brasil, é a área de cooperação
mais importante.

Obviamente, embora se
diga meio ambiente em
duas palavras, os probjetos
são executados sob as mais
diversas
perspectivas.
Mesmo em termos de itens
de interesse de todo o
mundo, no que diz respeito
às boas medidas・・
Leia mais

África no âmbito do JBPP
(Japan Brazil Partnership
Program).
Por possuímos uma
história de relação com o
Brasil muito próxima,

globais de cooperação
internacional,
assim
como, o Brasil é o
número 1 no futebol.

Leia mais

Seleção JICA
Técnico: Katsuhiko Haga

RELATÓRIO ・・・
■Assinatura do Acordo de Empréstimo ODA para o Brasil visando a Melhoria do Saneamento Ambiental Urbano
do Estado de Santa Catarina
■ Começa o Estudo Preparatório para Cooperação ao Projeto sobre Medidas de Prevenção e Mitigação de
Desastres para a Bacia do Rio Itajaí, Santa Catarina
■Início do Projeto Corredor Ecológico do Jalapão
■Celebração de Dois Acordos de Cooperação no Âmbito da Cooperação Técnico-Científica
■Eventos internacionais marcam o início do PROSAVANA-JBM (Programa de Cooperação Triangular para o
Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical de Moçambique – Japão / Brasil / Moçambique)
■Programa de Parceria Brasil-Japão: Realização da primeira pós-avaliação
■Realização da Reunião 2010 para a Promoção do Programa de Parceria Brasil-Japão (JBPP)
■Missão Brasileira participa do Curso “Promoção das Pequenas e Médias Empresas para países da América
Latina e Caribe”
■ONG da vez : Casarão do Pequizal
AVISOS
■TCTP Online On Air!!
As inscrições para o TCTP(Programa de Treinamento para Terceiros Paises)no Brasil já está aberta.
Este ano iremos executar 14 cursos que serão anunciados no site. Não Esqueça de conferir!
http://www.abc.gov.br/treinamentos/
■Materiais JICA NET “Agricultural Development Cooperation in the African tropical Savannnah Program!
Bringing Brazil´s Success to Africa” On Air!!
Finalizamos o video sobre o projeto PROSAVANA que atualmente está em execução. Neste vídeo mostramos as
possibilidades para o desenvolvimento agrícola do continente Africano tendo como base os casos de sucesso do
Brasil.
http://jica‐net.jica.go.jp/dspace/handle/10410/705
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