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A apoiar a democracia em todo o mundo

Somos uma organização intergovernamental 
com 34 Estados-membros, fundada em 1995 
com o mandato exclusivo de apoiar e 
promover a democracia em todo o mundo.

Quem somos?

Produzimos conhecimento comparativo e 
orientado para as políticas e prestamos 
assistência técnica sobre questões relacionadas 
com eleições, parlamentos, constituições, 
dinheiro na política e representação política, 
todas no âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Avaliamos o desempenho das democracias em 
todo o mundo através dos nossos índices e 
relatórios do estado global da democracia.

Usamos o nosso conhecimento para 
prestar assistência técnica e 
aconselhamento especializado a 
governos e à sociedade civil em 
todo o mundo. Publicamos 
anualmente manuais digitais, livros 
e brochuras em vários idiomas 
sobre tópicos que vão da a�uência 
eleitoral às quotas de género. 
Envolvemo-nos em conversações, 
convocamos diálogos de de�nição 
da agenda e estabelecemos parcerias 
com organizações com princípios 
similares, incluindo a União 
Europeia, a União Africana e a 
Organização das Nações Unidas, a 
�m de obter um maior impacto. 
Temos o estatuto de Observador 
Permanente da ONU. 

Que fazemos?

Como o fazemos?
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As nossas áreas de
especialização

A igualdade de género e a inclusão são 
questões transversais que são integradas em 
todo o nosso trabalho. Além disso, 
trabalhamos com projetos especi�camente 
destinados a aumentar a participação 
política das mulheres. 

Igualdade de género e inclusão
A nossa vasta experiência em processos eleitorais estende-se da gestão de 
riscos em eleições às modalidades especiais de votação e ao futuro da 
assistência eleitoral. Tal conhecimento permite-nos apoiar com 
e�ciência os órgãos de gestão eleitoral e responsáveis por eleições em 
todo o mundo.

Processos eleitorais

Os nossos relatórios e índices do estado global da democracia facultam 
informações exatas, pormenorizadas e oportunas sobre o desempenho 
democrático em 170 países. 

O Monitor Global do Impacto da COVID-19 na Democracia e nos 
Direitos Humanos é uma plataforma de conhecimento essencial para 
entender o impacto da pandemia de COVID-19 na democracia e nos 
direitos humanos.

Estado global da democracia

O nosso programa de criação de constituições desenvolve conhecimento 
comparativo inovador e oferece consultoria especializada sobre a 
conceção e os processos de criação de uma constituição. Apoiamos os 
países em transição, bem como as democracias, sejam elas frágeis ou mais 
consolidadas. O programa colabora com organizações nacionais, 
regionais e internacionais para apoiar processos democráticos de criação 
de constituições em todo o mundo.

Criação de constituições

A nossa base de dados sobre �nanciamento político serve de ponto de partida 
para reformas do �nanciamento político, ao passo que os nossos dados sobre 
dinheiro na política expõem ameaças e oportunidades para melhoria da 
supervisão. Os nossos relatórios apoiam esforços legislativos em todo o mundo.

Dinheiro na política

O nosso trabalho está a ser atualmente expandido para abordar questões relacionadas 
com as alterações climáticas e a democracia, a �m de desenvolver conhecimento e 
ferramentas que possam ajudar as democracias a enfrentar a crise climática.

Alterações climáticas
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