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Estados Membros
Os Estados Membros do International IDEA são democracias que 
oferecem o apoio político e financeiro necessário para o trabalho 
da organização: África do Sul, Alemanha, Austrália, Barbados, 
Bélgica, Benim, Botsuana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Espanha, Filipinas, Finlândia, Gana, Países Baixos, 
Índia, Indonésia, Maurícia, México, Mongólia, Namíbia, Noruega, 
Peru, Portugal, República Dominicana, Suécia, Suíça e Uruguai.  
O Japão tem o estatuto de observador. 

Governação
O International IDEA é governada por um conselho composto 
pelos seus Estados Membros, com o auxílio de um Comité de 
Consultores. Yves Leterme, antigo primeiro-ministro da Bélgica,  
é o secretário-geral.   

Presidente do Conselho de Estados Membros 
O Peru é responsável pela Presidência do Conselho de Estados 
Membros em 2017. O país é Estado Membro da International IDEA 
desde 2004 e trabalha de perto com o Instituto para assegurar a 
qualidade das instituições e processos democráticos e o caráter 
inclusivo da participação e representação políticas. 

Apoiando a democracia 
internacionalmente
Somos uma organização global 
intergovernamental que oferece 
know-how, apoio e formação 
imparciais aos países, governos, 
partidos políticos, sociedade civil e 
cidadãos, com base na mais recente 
investigação.

A democracia deve ser adaptada às 
necessidades de um país e dos seus 
cidadãos. Não existe uma solução 
única e é um processo em constante 
desenvolvimento.

O que fazemos
Trabalhamos a convite de um país, para 
dar apoio no local com base nos nossos 
conhecimentos comparativos globais. 
Facilitamos o diálogo sobre questões 
democráticas e publicamos dados e 
conhecimentos comparativos para 
qualquer um que queira aperfeiçoar 
a sua democracia. Analisamos esses 
dados e produzimos uma série de 
ferramentas que podem ser usadas 
para fortalecer as instituições 
democráticas.

Tópicos que cobrimos
 – Eleições

 – Dinheiro na política

 – Formação de constituições

 – Partidos políticos

 – Género e democracia

 – Conflito e segurança

 – Avaliações das condições 
democráticas

 – Organizações regionais

 – Responsabilidade democrática

Sobre o
International 

IDEA 

INTERNATIONAL IDEA 
Strömsborg 
SE–103 34 Estocolmo, Suécia 
Tel: +46 8 698 37 00, fax: +46 8 20 24 22 
Endereço eletrónico: info@idea.int, Página web: www.idea.int 
Facebook.com/InternationalIDEA, Twitter: @Int_IDEA

O que oferecemos
 – Recursos de conhecimentos 

gratuitos em vários idiomas no 
nosso site

 – Informações imparciais sobre como 
as democracias funcionam para 
ajudar os indivíduos a participar no 
processo político do seu país

 – Dados detalhados sobre 
participação eleitoral, sistemas 
eleitorais, quotas de género e 
regulamentos político-financeiros

 – Ferramentas que podem ser 
utilizadas, tais como a Ferramenta 
de Gestão de Risco Eleitoral



Democracia em ação

www.idea.int

118 
países usaram uma 

quota de género
em 2016

31% 
dos países tiveram 

eleições presidenciais ou 
legislativas em 2016

A participação eleitoral 
global média em 2016 foi de 

65%

67% 
dos países possuem 

disposições para o acesso 
livre ou subsidiado da 
imprensa aos partidos 

políticos 

567,659,142
pessoas votaram

em  2016

FONTE: base de dados e ferramentas da International IDEA

Onde trabalhamos
África e Ásia Ocidental
Trabalhamos com constitucionalismo, 
diálogos intrapartidários, integridade 
eleitoral, governação dos recursos naturais, 
participação dos jovens e representação das 
mulheres. 

América Latina e Caraíbas 
Fornecemos assistência técnica aos países 
no que diz respeito à prestação de contas, 
dinheiro na política e uma democracia que 
apoie os serviços públicos. 

Ásia e Pacífico
Concentramo-nos no apoio eleitoral e 
parlamentar, na formação de constituições, 
dinheiro na política, no apoio à observação 
eleitoral e no envolvimento dos cidadãos. 

Europa expandida
Este novo programa oferecerá assistência 
às reformas democráticas, centrando-se na 
participação dos cidadãos, responsabilidade 
democrática e dinheiro na política. 

União Europeia (UE)
O nosso escritório trabalha com as 
instituições da UE e contribui para 
fortalecer as parcerias com a UE e com os 
atores democráticos relevantes. 

Observador Permanente das Nações Unidas 
(ONU)
A nossa missão de Observador da ONU 
desenvolve recursos de conhecimento, 
trabalha com os estados membros da 
ONU e cultiva redes de profissionais para 
defender as perspetivas democráticas nas 
políticas da ONU, incluindo a Agenda de 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável. www.idea.int

63% 
dos países não impõem 
limites aos donativos a 

candidatos políticos
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