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 A relação diplomática bilateral entre Brasil e França foi oficializada em 2006, quando os 
presidentes Lula e Chirac lançaram a Parceria Estratégica entre os dois países. O documento reconhecia 
o papel global do Brasil e englobava diversas áreas: militar, espacial, energética, econômica, educacional, 
ajuda para o desenvolvimento e cooperação transfronteiriça. Em agosto de 2019, como consequência 
das queimadas na Amazônia, o governo francês mobilizou recursos durante o encontro do G71 para 
apoio aos estados afetados. Diante da recusa do Presidente Bolsonaro em aceitar a ajuda, as relações 
foram estremecidas e o apoio mobilizado focou no Paraguai e na Bolívia2.

 No atual contexto de redução dos espaços para a sociedade civil no Brasil, faz-se necessário atualizar 
as análises sobre as relações de cooperação e sobre o papel que as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
podem cumprir para aprofundar as relações de solidariedade pela democracia, justiça e pelos direitos humanos.

 Para tanto, em 2020, o Processo de Articulação e Diálogo (PAD) e a Associação Brasileira de 
ONGS (ABONG) realizaram o estudo “A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) pós 
2015: agendas para as Organizações da Sociedade Civil brasileiras” (Maria Elisa Huber Pessina e Elsa 
Sousa Kraychete). O presente documento tem os objetivos de atualizar este estudo, bem como aprofundar 
elementos referentes à cooperação norueguesa no Brasil e oferecer argumentos para subsidiar ações de 
incidência por parte das OSCs brasileiras sobre políticas de cooperação. Dessa maneira, contribuirá com 
subsídios para futuras oficinas de formação em cooperação internacional, visando ampliar a participação 
de organizações brasileiras no debate.

 Este documento foi elaborado tomando como ponto de partida o estudo de PAD e ABONG. Por 
essa razão, o texto evita repetir informações já mencionadas no estudo anterior e busca aprofundar 
em outros aspectos. Foram analisados documentos oficiais do governo francês, da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e das agências de cooperação com atuação relevante 
no Brasil, em uma identificação não-exaustiva de atores e realizadas 04 entrevistas semiestruturadas 
com representantes de OSCs brasileiras e francesas.

Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento e Organizações da 
Sociedade Civil – França

Mara Manzoni Luz e Sheila Tanaka
Abril - Maio 2022

Apresentação

Processo de Articulação e Diálogo (PAD)

 
1 O Grupo dos Sete (G7) é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto 
por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, com  
representação também da União Europeia.
2 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/brazil/
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 Cooperação Oficial

 Dentre os países que compõem o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC) da OCDE, a França 
é o quinto doador em números absolutos. Quando comparado aos outros países, destaca-se por dedicar 
uma grande porcentagem de suas doações bilaterais a questões ambientais e aos compromissos das 
Convenções do Clima, dedicando 76,9% do orçamento para esses temas, enquanto a média dos países 
membros do DAC é de 35,3%. O país também dedica a maioria de seus apoios aos governos dos países 
parceiros. Em 2019, 83,8% do orçamento foi dedicado ao setor público, e somente 5% a Organizações 
Não Governamentais (ONGs)3. Países de baixos ingressos (lower middle- income countries), classificados 
pelo Banco Mundial anualmente, são os maiores beneficiários da ajuda bilateral francesa.

 A estrutura da cooperação internacional francesa oficial envolve múltiplos atores, e é coordenada 
pelo Comitê Interministerial para Cooperação Internacional e Desenvolvimento (CICID). Sob a coordena-
ção do CICID, estão três atores principais, o Ministério para Europa e Assuntos Exteriores, o Ministério da 
Economia e Finanças e a Agência Francesa de Desenvolvimento, além de 10 outras entidades públicas.

 A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) é a entidade responsável pelas iniciativas de 
desenvolvimento e solidariedade internacional. Sua missão é “contribuir para o progresso econômico, 
social e ambiental dos países de baixa e média renda”. O Grupo AFD é composto pela AFD, sua filial 
para financiamento do setor privado Proparco e, recentemente incorporada, a agência para cooperação 
técnica Expertise France, que auxilia no desenvolvimento de políticas públicas.

 No Brasil, a AFD mantém um escritório em Brasília4 e atua via empréstimos ao setor público e 
privado (este último através da Proparco), mobilização de fundos para apoio técnico especializado, por 
meio de apoio-consultoria e de diálogos sobre políticas públicas. Está comprometida a “promover um 
modelo de desenvolvimento sustentável e solidário, sendo o clima uma forte marca de sua intervenção 
na região”. Seus eixos de trabalho no Brasil são: Dar apoio a territórios urbanos, Promover a transição 
energética e Tecer parcerias para os ODS e o clima. Em todos os eixos, trabalha prioritariamente em 
parceria com governos municipais, estaduais, ministérios e órgãos públicos.

 Um exemplo de iniciativa multissetorial da AFD é o projeto com o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, que visa a redução da emissão de gases de efeito estufa nos setores de transporte urbano, energia e 
manejo de resíduos em diversos municípios. Através de financiamento direto e cooperação técnica, o projeto 
envolveu instâncias públicas no estado e mobilizou recursos privados, além de instituições francesas envolvidas 
no suporte técnico à implementação das medidas5.

 Recentemente, a AFD lançou um projeto com a sociedade civil intitulado “Terrindigena”, para 
o apoio a 18 comunidades indígenas no Brasil, na Colômbia e no Equador. Os objetivos do projeto são 
a melhoria das condições de vida nas comunidades e a proteção de 17 milhões de hectares na floresta 
amazônica. No Brasil, o parceiro será o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) e irá envolver 
diversas organizações da sociedade civil e ONGs com trabalho com comunidades indígenas na Amazônia. 

1. Programas e principais focos

3 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/29927d90- en/index.html?itemId=/content/compo-
nent/5e331623- en&_csp_=b14d4f60505d057b456dd1730d8fcea3&itemIGO=oecd&i-
temContentType=chapter
4 https://br.ambafrance.org/Agencia-Francesa-de-Desenvolvimento-4604
5 Para maiores informações sobre projetos apoiados no Brasil: Rechercher | Proparco - 
Groupe Agence Française de Développement
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 O projeto complementa a iniciativa TerrAmaz, lançada em 2020, que visa o combate ao desma-
tamento e a transição a um modelo sustentável de desenvolvimento, com foco em Paragominas (PA) e 
Cotriguaçu (MS), além de outras regiões na Colômbia, no Equador e no Peru.

 A AFD também atua em parceria com a Embaixada da França no Brasil, que mantém o Serviço 
de Cooperação e Ação Cultural (SCAC) para iniciativas nas áreas de artes e cultura; língua francesa e 
educação; ensino superior, ciência e inovação; governança (modernização do Estado, direitos humanos 
e justiça) e desafios globais (desenvolvimento sustentável e saúde). O SCAC possui escritórios regionais 
em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte e trabalha em parceria com diversas organizações 
francesas presentes no Brasil, como o Centro de cooperação internacional em pesquisa agronômica 
para o desenvolvimento (CIRAD) e Campus France, além da AFD.

Apoio a Organizações da Sociedade Civil

 Além dos órgãos oficiais, a cooperação francesa apoia OSCs para o cumprimento de seus objetivos.  
Dos 5% da ODA direcionados às OSCs (480 milhões de dólares em 2019), 67,6% são repassados a 
ONGs baseadas na França, 19,6% para ONGs internacionais e somente 7,9% para ONGs baseadas nos 
países receptores.

 São poucas as organizações francesas com trabalho significativo com OSCs no Brasil. Destaca-se 
o trabalho da CCFD – Comitê Católico contra a fome e o desenvolvimento – Terra Solidária. Primeira 
ONG francesa de solidariedade e desenvolvimento internacional, a CCFD-Terre Solidaire trabalha há 
60 anos ao lado daqueles que lutam diariamente contra todas as causas da fome e que enfrentam as 
injustiças do atual modelo de desenvolvimento. Para enfrentar esses flagelos, ela foi um dos primeiros a 
optar por agir de forma diferente e sustentável, trabalhando em parceria com mais de 500 organizações 
em 67 países. No Brasil, mantém parcerias com OSCs e movimentos sociais atuando pela promoção de 
iniciativas sustentáveis e pela promoção dos Direitos Humanos.

 A Cáritas Francesa (Secours Catholique-Caritas France) é uma associação sem fins lucrativos, 
reconhecida como de utilidade pública e presente no âmbito global por meio da rede Caritas Internationalis, 
uma das maiores redes de solidariedade internacional do mundo, que reúne 165 organizações católicas. 
Sua atuação é contra a pobreza e a exclusão, na França e no mundo, realizando suas missões em 
colaboração com atores locais, nacionais e internacionais. Na França, têm projetos contra a pobreza 
energética e digital, acesso a direitos e a alimentos de qualidade. Em 2020, na França, publicou um 
importante estudo sobre Fome e Dignidade, estimando que entre 5 a 7 milhões de pessoas precisavam 
de ajuda alimentar e se encontravam em uma situação de grande vulnerabilidade, pois a pandemia 
havia exacerbado a intensidade da pobreza já experimentada

 No âmbito global, atua em emergências, no desenvolvimento de programas de longo prazo e 
na mobilização internacional pelo direito à alimentação. Informam o público em geral e os convidam 
a apoiar projetos internacionais. No Brasil, apoia projetos e visibiliza os temas da reforma agrária, 
Amazônia (a Rede Panamazônica REPAM6) e direitos humanos. Em 2020, tinha como principais parceiros 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Articulação Semiárida Brasileira (ASA), 
no projeto da água para a região Nordeste, e a AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia (Aspta),  
na promoção da agricultura familiar nas favelas do Rio de Janeiro.

 A rede global Veterinários Sem Fronteira (Vétérinaires Sans Frontières), na sua ação francesa, 
tem apoiado (MST) na sua ação junto ao movimento camponês do Haiti.

6 Au Brésil, les peuples autochtones en danger | Secours Catholique (secours-catholique.org)
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 Tendências

 A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) tem se mobilizado para responder à emergência 
sanitária e econômica e traduzir em ações os compromissos assumidos pelo governo francês em matéria 
de apoio aos países prioritários da ajuda pública francesa ao desenvolvimento, ou seja, principalmente 
em benefício dos países da África e do Oriente Médio7. Na América Latina e na Ásia, a AFD atende aos 
pedidos de seus parceiros e prepara as operações em modo acelerado para responder à crise sanitária 
e às suas consequências econômicas e sociais, principalmente sob a forma de linhas de crédito para 
apoiar as pequenas e médias empresas penalizadas pela paralisia da economia e sob a forma de financia-
mento orçamental para apoiar as políticas públicas de combate à epidemia. Também iniciou discussões 
com vários de seus parceiros membros do Clube dos Bancos de Desenvolvimento (IDFC) para preparar 
programas e projetos de resposta à crise sanitária em seus países ou regiões de intervenção. No caso 
da região, está a cargo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

 Neste último período as OSCs brasileiras têm sentido um aumento constante da busca por 
informação sobre o Brasil, dados concretos sobre o que está acontecendo, principalmente em relação 
às violações dos direitos humanos, a Amazônia, hoje uma prioridade central nas políticas, que desde 
2020 conta com a palavra de ordem “Contra desmatamento, não ratificação do acordo UE-Mercosul”. 
As agências não governamentais, que têm aumentado a solidariedade e os recursos com o Brasil, 
desempenham um papel importante no apoio às lutas dos povos indígenas. Um exemplo é no Estado 
do Acre, onde o governo local, sem qualquer consulta às comunidades, possui um projeto de carbono 
imposto com fundos alemães e estadunidenses, desde 2010.

 Na prática, esse projeto tem significado a hipoteca dos territórios indígenas, não trazendo nenhum 
benefício, pois fala de proteção mas terceirizou, sem critérios transparentes, recursos para organizações lo-
cais, gerando divisões e restrições ao uso dos territórios. Neste caso, a CCFD tem apoiado a participação de 
lideranças indígenas em fóruns nacionais e internacionais (COPs, Fóruns Sociais, Fórum Pan Amazônico) para 
visibilizar a farsa do projeto e os impactos para as comunidades. Da mesma maneira, os projetos no Brasil têm 
participado em campanhas da CCFD para arrecadação de fundos, atividades de campanha e comunicação.

 Essas ações, juntamente com apoios emergenciais fora dos apoios regulares, têm sido avaliadas po-
sitivamente pelas OSCs brasileiras que recebem apoio da cooperação não governamental francesa. “Esses 
apoios ajudam a enfrentar as dificuldades que organizações indígenas e indigenistas encontram para uma 
articulação eficaz frente às ameaças do agronegócio (“boiada”) e da pandemia, ou seja, do desmonte hoje 
em curso no país, das políticas ambientais, dos direitos humanos e das políticas públicas inclusivas.”8

 Em relação ao momento atual, as OSCs brasileiras sentem que, por parte da cooperação francesa, 
tem aumentado a preocupação com a defesa dos direitos territoriais e da autossustentação dos povos 
indígenas. Frente à pandemia, as comunidades tiveram que diminuir os roçados familiares, piorando 
as situações já existentes de vulnerabilidade alimentar e desnutrição. A isso se somam as muitas idas 
às cidades pelo tema de saúde, vulnerabilizando ainda mais as comunidades.

 Embora haja o aumento da solidariedade, crescem também as exigências burocráticas, como 
a elaboração de grandes relatórios e auditorias semestrais para pequenos valores. Essa situação gera, 
algumas vezes, certa desproporcionalidade entre as exigências e o volume dos recursos, em uma ten-
dência de “tecnificar as relações”.

7 https://www.afd.fr/pt/actualites/todas-respostas-da-afd-crise-do-covid-19
8 Entrevista CIMI - Amazônia Ocidental.

2. Cooperação francesa no contexto pós pandemia 
 de Covid-19 e temas comuns de incidência
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 Incidência:
 
 O tema climático é hoje a prioridade da cooperação francesa. Pelos sérios retrocessos na ques-
tão ambiental por parte do governo atual, as denúncias dos pagamentos dos serviços ambientais, a 
necessidade do apoio à luta pela demarcação e contra as invasões aos territórios indígenas, este tema 
tem sua importância frente à atual conjuntura e deve se tornar ainda mais importante nos diálogos.

 Um bom exemplo de ação de incidência tem acontecido através da ONG internacional Centro 
de Análise de Crimes Climáticos (CCCA em inglês), que aglutina promotores e profissionais da aplica-
ção da lei, destinada a apoiar e ampliar a ação climática judicial em todo o mundo em nível nacional e 
internacional. No Brasil, a CCCA construiu uma ampla e diversificada rede de parceiros, que vão desde 
autoridades brasileiras e estrangeiras, incluindo a Europol⁹, ONGs locais e internacionais, além de or-
ganizações populares e indígenas brasileiras. A CCCA trabalha com seus parceiros para inspecionar a 
cadeia de abastecimento de alguns dos principais matadouros do Brasil e avalia se o gado processado 
nesses matadouros é originário de terras que foram desmatadas ilegalmente, se a terra está sob em-
bargo federal ou se há outras ilegalidades em sua cadeia de abastecimento, como trabalho forçado ou 
violência contra os povos indígenas. Além disso, examinam as estruturas financeiras desses matadouros, 
bem como suas ligações comerciais dentro e fora do Brasil e no exterior.

 Como exemplo dessa abordagem, a CCCA forneceu evidências e análises para apoiar litígios na 
França contra o gigante de supermercados Casino sobre o desmatamento e violações dos direitos hu-
manos. A CCCA estabeleceu que o Casino comprava regularmente carne bovina de três matadouros de 
propriedade da JBS, uma empresa multinacional de empacotador de carne. Os matadouros originaram 
gado de 592 fornecedores responsáveis por pelo menos 50 mil hectares de desmatamento entre 2008 e 
2020, impactando o desmatamento ilegal no Brasil. A Casino é a maior empresa de varejo de alimentos 
da América Latina e é conhecida por estar exposta ao risco de desmatamento em sua cadeia de for-
necimento de carne bovina. Esta também é a primeira vez que uma rede de supermercados francesa é 
levada a tribunal por causa do desmatamento sob a lei francesa de diligência prévia (due diligence em 
inglês). Isso torna possível que organizações indígenas do Brasil e da Colômbia solicitem indenização 
pelos danos causados às suas terras e seus meios de subsistência.

 Nesta experiência, o CCCA tem trabalhado com a ONG francesa Envol Vert cuja missão é a 
proteção florestal e o desenvolvimento rural. Desde 2011 lutam pela preservação das matas e da bio-
diversidade na América Latina (fundamentalmente Brasil e Colômbia) e França, criando vínculos com 
as comunidades locais para promover iniciativas de conservação, participar no desenvolvimento rural 
sustentável e desenvolver alternativas econômicas ao desmatamento. Envol Vert também trabalha para 
conscientizar através de campanhas de impacto global, como a do Casino que, no Brasil, contou com o 
apoio da Repórter Brasil e do Instituto Centro de Vida, na completa pesquisa sobre a cadeia produtiva 
da carne e os efeitos no desmatamento da Amazônia. Em sua visão, o incremento do desmatamento e 
o aumento da sensibilidade sobre este tema tem permitido o fortalecimento das relações de trabalho 
entre as organizações da França e do Brasil. Isso tem possibilitado resultados como a paralisação de 
negociações de tratados comerciais sem condicionantes para a proteção do meio ambiente, através de 
um aumento da pressão interna e externa.

 Em outro campo de atuação da solidariedade francesa, em dezembro de 2018, dada a 
crescente criminalização dos movimentos sociais no Brasil, 18 organizações francesas de solidariedade 
internacional decidiram lançar uma coalizão para fazer convergir suas ações em favor da democracia 
brasileira. A Coalizão Solidariedade Brasil, em parceria com OSCs brasileiras, “desenvolve na França 
e na Europa ações de sensibilização, de visibilidade e de defesa dos direitos, especialmente com os 

9 Agência da União Europeia (UE) responsável por garantir o cumprimento da lei, sediada 
em Haia, Países Baixos. Presta apoio aos 27 Estados-Membros da União no âmbito da luta 
contra as formas graves de criminalidade internacional e de terrorismo e colabora com países 
e organizações internacionais.



grupos vulneráveis”. Para isso, lançaram uma campanha intitulada “O Brasil resiste. Lutar não é um 
crime”, criando um barômetro, como instrumento para o monitoramento da situação brasileira, em 
relação à pressão sofrida pela sociedade civil desde o golpe de 2016, com importantes relatórios para 
os anos 2019 e 2020. Os principais temas trabalhados são: direitos dos povos indígenas, conflitos 
socioambientais (especialmente na questão das barragens), violência contra as mulheres, racismo e as 
violências policiais, liberdade de expressão, moradia, acesso à terra, educação e comunidade LGBTQI+.

 

 Pelo volume de informações coletadas, a principal conclusão é a necessidade de retomar e/ou 
fortalecer as parcerias entre organizações francesas e brasileiras, tendo como mira um amplo leque de 
solidariedade e cooperação. As parcerias mais produtivas tem sido aquelas com foco em evidenciar e 
analisar problemas locais vinculados a atores ou ações internacionais. Um exemplo é o trabalho contra 
os grupos de distribuidores franceses, combinando proposições de soluções locais e a sensibilização dos 
consumidores da França sobre os impactos do desmatamento e dos retrocessos em políticas públicas 
e legislação ambiental hoje no Brasil.

 Além disso, o fortalecimento da parceria entre organizações brasileiras e francesas possibilita 
uma incidência eficiente sobre os governos da França e da Europa, gerando pressão interna e externa 
para que os acordos comerciais internacionais contemplem condicionantes para a proteção do meio 
ambiente, a exemplo do União Europeia- Mercosul). Nesse sentido, também podem influenciar decisões 
sobre a ajuda financeira a projetos com comunidades, explicitando a necessidade de que os fundos do 
governo francês para questões climáticas não sejam utilizados somente para compensações.

 A fluidez das relações políticas históricas entre os dois países faz com que a pauta da solida-
riedade com a América Latina e o Brasil possa ser reforçada na França. Apesar da crise das relações 
internacionais, em função das posturas do governo brasileiro em relação ao francês, com rompimentos 
frequentes de princípios fundamentais nas relações diplomáticas, somado aos riscos do cenário das 
eleições em ambos os países colocam sobre o futuro, é possível fortalecer relações políticas em temas 
como os impactos climáticos sobre comunidades e a soberania alimentar, reforçando uma cumplicidade 
histórica que tem sobrevivido, historicamente, à redução das agendas oficiais comuns.

3. Conclusão: Aprendizados e desafios para o fortalecimento
 da cooperação com as OSC e a promoção dos Objetivos de
  Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)
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https://envol-vert.org/es/actualidades/2021/03/casino-demandado/ 

https://www.afd.fr/en/actualites/empowering-indigenous-communities- amazon?origin=/en/rechercher?-
query=brazil

https://www.afd.fr/fr/actualites/9-5-millions-lutte-deforestation-developpement-amazonie 

Rapport-Casinoécoresponsable-de-la-déforestation.pdf (stackpathcdn.com) 

https://www.business-humanrights.org/pt/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/brasil-manifesto- de-ongs-
-francesas-pedem-a%C3%A7%C3%B5es-concretas-da-fran%C3%A7a-contra-as- queimadas-na-ama-
z%C3%B4nia/

Entrevistas

Elie Favrichon - Gestora de projetos de pegada florestal - ONG Envol Vert 

Isis Campos - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

Ivanilda Torres dos Santos - Conselheira do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) Regional Amazônia 
Ocidental.

Leonardo Godoy - Administrative Assistant - Centro de Análise de Crimes Climáticos (CCCA)
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