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 Nas décadas de 80 e 90, a cooperação não governamental holandesa teve uma importante 
contribuição na construção e no fortalecimento de grande parte das Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) brasileiras. Por diferentes razões, tais como priorizações geográficas, desencontros temáticos 
ou pressões de seus públicos, a maioria dessas agências já não estão presentes no Brasil. O fato do 
Brasil ser considerado um país não prioritário na lista da cooperação governamental holandesa foi 
um fator importante para agências, que necessitam de recursos públicos para sobreviver, deixarem 
o Brasil. Para Robert Wiggers1, há 15 anos quando o Brasil atingiu o status de país de renda média 
na lista Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), impactou muito o 
financiamento disponível para o Brasil e o governo holandês decidiu concentrar sua cooperação com 
o Brasil em Assistência e Comércio primeiro e, depois, apenas no Comércio.

 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, aprofundar elementos 
referentes à cooperação holandesa Brasil, oferecer argumentos para subsidiar ações de incidência 
por parte das OSCs brasileiras sobre políticas de cooperação e contribuir para futuras oficinas de 
formação em cooperação internacional, visando ampliar a participação de organizações brasileiras 
no debate.

 Este documento busca aprofundar documentos oficiais do governo holandês, da OCDE e das 
agências de cooperação com atuação relevante no Brasil, em uma identificação não-exaustiva de 
atores. Foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas com representantes de organizações 
holandesas, de OSCs brasileiras e consultorias especializadas.

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

Mara Manzoni Luz
Junho 2022

Introdução

Processo de Articulação e Diálogo (PAD)

1 Entrevista com Robert Wiggers, Assessor de Programas da Gansos Selvagens

http://www.pad.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Estudo-cooperac%CC%A7a%CC%83o-rev.-final.pdf
http://www.pad.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Estudo-cooperac%CC%A7a%CC%83o-rev.-final.pdf


 Cooperação Oficial

 Dentre os países que compõem o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC) da OCDE, a Ho-
landa é o sétimo maior doador, com o total de 5.4 bilhões de dólares estadunidenses para a assistência 
oficial ao desenvolvimento, sendo que essa soma corresponde a 0.59% do seu PIB. A Holanda é conhe-
cida por articular, de maneira proativa, a cooperação para o desenvolvimento com o comércio, sendo o 
país líder na ajuda para essa áre economica. Segundo relatório da OCDE de 20202, a Holanda, através 
do seu organismo oficial de desenvolvimento (ODA em inglês, do original Officiële Ontwikkelingshulp 
em neerlandês), possui “um definido foco geográfico e temático e é um dos líderes de apoio à igualdade 
de gênero e organizações das mulheres”. O governo tem três ambições no âmbito da cooperação para 
o desenvolvimento: “a erradicação da pobreza extrema no período de uma única geração; a promoção 
de sustentabilidade, inclusive crescimento que beneficia as populações mais pobres e mais vulneráveis 
em todas as partes do mundo; contribuir ao sucesso das suas empresas nacionais no exterior”.

 Suas áreas temáticas prioritárias, focadas nos direitos e oportunidades das pessoas são: 
 a) Segurança; 
 b) Ordem jurídica; 
 c) Gestão de recursos hídricos; 
 d) Alimentos e agricultura; 
 e) Saúde e direitos sexuais e reprodutivos (em busca de nascimentos sadios e desejados, 
 partos seguros e a livre escolha de parceiros)³. 
 
 Resiliência local e ação climática, com crescente foco na adaptação e promoção do empreen-
dedorismo são prioridades emergentes, juntamente com o compromisso de formar e apoiar alianças e 
fortalecer a contribuição do setor privado para a cooperação para o desenvolvimento.
 
 Segundo seu documento de política sobre desenvolvimento e comércio “Investindo na projeção 
global: Para o Mundo, para a Holanda” (2018), o país prioriza seus recursos para as regiões africanas do 
Sahel, Chifre e norte e o Oriente Médio, com a visão de combater as causas da pobreza, imigração irregular, 
terrorismo e mudanças climáticas.

 A maior parte do orçamento é administrada pelo Ministério de Relações Exteriores e o Banco Holandês 
de Desenvolvimento empresarial (FMO )4 mobiliza recursos adicionais do setor privado, com cerca de 30% 
destinados aos países em contexto de fragilidade ou de baixos ingressos. Em 2020 a Holanda distribuiu 289 
milhões de dólares estadunidenses para as respostas dos países parceiros ao COVID-19, sendo 37 milhões 
para investimentos relacionados à saúde.

1. Programas e principais focos

2 OECD (2020), Development Assistance Committee Members and Civil Society,  
The Development Dimension, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en
3 Cooperação para o desenvolvimento: Países Baixos e Brasil | Brasil | Holandaevoce.nl
4 O Brasil, juntamente com África do Sul e Índia, faz parte, desde setembro de 2020 da  
iniciativa Lab - Inovação Global para Finança Climática, dirigida a apoiar fundos privados para 
a ação climática nos países em desenvolvimento. Mais detalhes (em inglês) em: news - The 
Lab launches eight new finance solutions to drive climate action and green recovery - FMO  
A lista completa de projetos conjuntos encontra-se em: Brazil FMO

https://www.government.nl/topics/development-cooperation/documents/policy-notes/2018/05/18/investing-in-global-prospects
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/documents/policy-notes/2018/05/18/investing-in-global-prospects
https://www.fmo.nl/
https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en
https://www.holandaevoce.nl/o-seu-pais-e-os-paises-baixos/brasil/e-paises-baixos/cooperacao-para-o-desenvolvimento
https://www.fmo.nl/news-detail/f6ef5a6b-746d-43ea-919a-feb04b8820ce/the-lab-launches-eight-new-finance-solutions-to-drive-climate-action-and-green-recovery
https://www.fmo.nl/news-detail/f6ef5a6b-746d-43ea-919a-feb04b8820ce/the-lab-launches-eight-new-finance-solutions-to-drive-climate-action-and-green-recovery
https://www.fmo.nl/search?q=Brazil


 Embaixada Real da Holanda no Brasil

 Como a promoção e garantia dos direitos humanos em todo o mundo são algumas das prioridades 
da política externa do governo holandês, a Embaixada no Brasil lança o Fundo de Direitos Humanos - 
Brasil, criado para oferecer subsídios a organizações que trabalham para promover os direitos humanos, 
sob o escopo das prioridades estabelecidas pelo governo holandês. Para 2022 as prioridades foram: 
liberdade de expressão e de imprensa, liberdade de religião e crença, apoio a defensores dos direitos 
humanos e espaço para a sociedade civil, direitos iguais para pessoas LGBTI+, direitos iguais para 
mulheres e meninas, promoção da ordem jurídica internacional / Estado de direito.

 Em 2022, o Fundo esteve disponível para pessoas jurídicas de direito privado, incluindo 
Microempreendedores Individuais e Micro e Pequena Empresas com CNPJ válido se atuante no Brasil 
ou organismo internacional. Foram elegíveis projetos que necessariamente abordaram ao menos uma das 
seis prioridades do Fundo de Direitos Humanos listadas acima e que fossem integralmente executados 
no Brasil, após 01 de abril de 2022 e no mais tardar, 20 de dezembro de 2022. O valor máximo da 
contribuição financeira para um projeto de longa duração, acima de 18 meses, foi de R$ 395.000,00 
para “projetos de organizações experientes ou com base em iniciativas bem-sucedidas similares já 
existentes”. Existe também um edital público sobre "Conexões Culturais - Cidades Habitáveis”, que 
busca “facilitar a cooperação internacional entre a Holanda e o Brasil na área de cultura, e envolve a 
Embaixada e os Consulados Gerais e convida instituições culturais, artistas, profissionais de cultura, 
designers, escritores, poetas, fotógrafos, tecnólogos, músicos, cineastas e historiadores a apresentarem 
propostas que visam o intercâmbio entre esses dois países”.5

 Cooperação não governamental

 Desde a década de 80, a cooperação não governamental holandesa contribuiu para o 
fortalecimento da sociedade civil brasileira. Com naturezas bastante distintas, agências como Novib 
(atualmente OXFAMNOVIB), Cebemo (posteriormente Organização Católica para Ajuda a Emergências 
e Desenvolvimento - Cordaid), ICCO6, Solidaridad (hoje SolidaridadNetwork), apoiaram os esforços 
pela democracia no Brasil ainda no final do período da ditadura. “Em 1989 a ICCO, como precursora, já 
construía suas políticas para o país de maneira participativa com seus parceiros. A Novib teve um papel 
importante pois apoiava sujeitos sociais e não projetos e realizava consultas anuais via uma plataforma 
de contraparte. Na época, ela possuía dois Grupos de Trabalho muito importantes: um sobre gênero, que 
ajudou as medias e grandes ongs a entender a perspectiva de gênero e mudar as posições machistas dos 
anos 90; outro inédito sobre indicadores, que sistematizava a importância de contar com parâmetros 
objetivos no planejamento e que marcou o debate no período”.7

 Para Sérgio Haddad, “havia uma diferença importante no modelo holandês, que incluía também 
uma organização laica, a Novib, com o objetivo de criar uma distribuição adequada dos recursos, em 
termos de filiação ou não às Igrejas”8. Em entrevista à Jan van Bentum, oficial de projetos da ICCO quem 
esteve inúmeras vezes no Brasil, ele pontuava que “o fundamental nas ações de cooperação internacional 
naquele momento era a criação de condições para que as pessoas excluídas pudessem ter mais espaço 
para participar dos processos de tomada de decisão naquilo que dizia respeito às suas vidas”9.

5 Mais informações em: Chamada Aberta – Conexões Culturais, Cidades Habitáveis 2022 
| Boletim de notícias | Holandaevoce.nl
6 Em 2021, ICCO e Cordaid realizaram uma fusão para “juntar forças, aumentando o im–
pacto de trabalhar os desafios globais atuais, unindo o setor de desenvolvimento holandês 
e adaptando–se às necessidades do desenvolvimento internacional”. Em Our history – 
Cordaid International
7 Entrevista com Domingos Armani
8 Sergio Haddad em http://dx.doi.org/10.1590/0103-730720140750 – página 7
9 Idem página 11

https://www.holandaevoce.nl/ultimas-noticias/noticias/2021/12/10/fundo-de-direitos-humanos-2022
https://www.holandaevoce.nl/ultimas-noticias/noticias/2021/12/10/fundo-de-direitos-humanos-2022
https://www.oxfamnovib.nl/
https://www.cordaid.org/en/
https://www.solidaridadnetwork.org/
https://www.holandaevoce.nl/ultimas-noticias/noticias/2022/03/15/chamada-aberta---conexoes-culturais-cidades-habitaveis-2022
https://www.holandaevoce.nl/ultimas-noticias/noticias/2022/03/15/chamada-aberta---conexoes-culturais-cidades-habitaveis-2022
https://www.cordaid.org/en/who-we-are/our-history/
https://www.cordaid.org/en/who-we-are/our-history/
http://dx.doi.org/10.1590/0103-730720140750


 As maiores agências holandesas eram tradicionalmente muito dependentes dos subsídios do 
governo holandês. “Com a diminuição do financiamento oficial do governo disponível para o trabalho 
no Brasil, muitos deles pararam suas relações com parceiros. As mudanças de prioridades na política 
holandesa, além do impulso, um tanto estimulado pelo próprio governo como pela mídia de que a 
ajuda holandesa estava muito difundida, fez com que a maioria das agências parasse completamente 
de apoiar parceiros no Brasil”10.

 Atualmente ainda estão em vigor experiencias interessantes, com destaque para a Gansos 
Selvagens (Wilde Ganzen em neerlandês), fundada em 1957 com a missão de reduzir a pobreza e 
a desigualdade através de iniciativas lideradas pelas comunidades. “Nós apoiamos organizações 
comunitárias no Sul Global e os seus parceiros holandeses na busca de fundos para, conjuntamente, 
conseguir um futuro melhor porque acreditamos que as comunidades devem ter o controle sobre o 
seu próprio desenvolvimento". No Brasil, apoia, desde 2006 a Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
(CESE). Possui uma iniciativa considerada interessante, a “Mude o Jogo” (Change the Game Academy 
em inglês), que é um programa de capacitação para organizações comunitárias e pequenas ongs em 
14 países de renda baixa e média, incluindo aprendizado virtual e presenciais e “coaching” individual 
sobre arrecadação eficaz de recursos nacionais e internacionais.

 Hivos, o Instituto Humanista para a Cooperação para o Desenvolvimento (do neerlandês Huma-
nistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) é uma instituição internacional com sede em Haia, 
Holanda, que apoia OSCs na África, América Latina, Oriente Médio e Asia. Junto com os povos indígenas e 
comunidades locais, tem o projeto Todos os olhos na Amazônia no Brasil, Equador e Peru, que coleta infor-
mações sobre a destruição da floresta, por meio de imagens de satélites, níveis de desmatamento e detecta 
violação dos direitos humanos com drones e celulares. “Nós fazemos uso pleno das soluções tecnológicas 
e do conhecimento local para ajudar a defender os interesses dos povos indígenas e, ao coletar evidências, 
trazemos mudanças estruturais através de lobby, campanhas de divulgação e aplicação das leis”11.

 A Fundação Laudes, sediada financeiramente na Suíça, representa o campo de uma nova 
filantropia que conta com um volume significativo de recursos. Ela teve uma presença fugaz no Brasil, 
trabalhando com parceiros para garantir direitos trabalhistas, acelerar a produção de algodão sustentável 
e promover a transição para uma nova economia, com forte ênfase na promoção de gênero, igualdade 
e inclusão. Saiu do Brasil por motivo de redução de custos mas ainda apoia algumas OSCs brasileiras, 
entre elas a ESPLAR, no seu trabalho junto a agricultoras e agricultores familiares do Ceará na produção, 
para o comércio justo, do algodão agroecológico. 12

 Desde 1995 a Fundação Porticus coordena os esforços filantrópicos da família holandesa 
Brenninkmeijer, com o objetivo de “criar um futuro sustentável onde a justiça e a dignidade humana 
floresçam”. Na América Latina, cujos países prioritários são Colômbia, Peru e Brasil, seu propósito é o 
enfrentamento da desigualdade e apoio a grupos vulneráveis, com brande foco na Amazonia, a partir 
da presença das pastorais da Igreja Católica Romana, em uma perspectiva panamazonica. Possui sua 
sede regional em São Paulo e não aceita receber projetos e busca as organizações que deseja apoiar.

 A Fundação Bernard Home - Bernard van Leer Foundation com presença há mais de 30 anos no 
Brasil tem na primeira infância (0 a 5 anos) seu foco e missão. Atualmente possui 25 projetos espalha-
dos no território nacional, com parcerias no âmbito municipal em uma perspectiva tripartite, entre a 
Fundação, com apoio financeiro e técnico, organismos ou empresas e prefeituras, priorizando municí-
pios liderados por prefeitas negras e indígenas. Financia projetos pilotos e conta com um escritório de 
3 personas de apoio em São Paulo.

10 Entrevista com Robert Wiggers.
11 Mais informações (em português e inglês): TOA – O Programa Todos os Olhos na  
Amazônia (todoslosojosenlaamazonia.org)
12 Entrevista com Domingos Armani.

https://www.wildeganzen.nl/over-ons/english
https://www.wildeganzen.nl/over-ons/english
https://www.changethegameacademy.org/about/our_clients/
https://todoslosojosenlaamazonia.org/en/
https://todoslosojosenlaamazonia.org/en/
https://esplar.com.br/
https://esplar.com.br/
https://esplar.com.br/temas/algodao-agroecologico-no-comercio-justo
https://www.porticus.com/
https://www.cofraholding.com/en/family/
https://bernardvanleer.org/pt-br/
http://todoslosojosenlaamazonia.org


 As mais de 100 organizações holandesas que trabalham com o desenvolvimento internacional 
pelo mundo contam com uma plataforma chamada Partos que, “por meio da defesa dos interesses de 
seus membros, no campo da incidência, comunicação e inovação, ajuda os associados a trabalhar com 
sucesso na criação de um mundo justo, justo e sustentável para todos, se esforçando para conectar, 
fortalecer, renovar e representar seus membros, a fim de contribuir para uma cooperação efetiva no 
desenvolvimento”. Partos representa organizações em vários fóruns tanto em Haia, nos círculos euro-
peus como nas plataformas globais e na mídia. Seu trabalho de incidência promove os interesses das 
organizações na promoção de interesses conjuntos e influencia a política em relação ao público, ao 
setor privado e à política. A equipe de lobby do Partos também apoia seus membros com as Parcerias 
Estratégicas do Ministério das Relações Exteriores holandês.

As ONGs brasileiras e a parceria com a cooperação holandesa

 ““A experiência de cerca de 30 anos de cooperação entre a FASE e as agências 
holandesas de co-financiamento e apoio a projetos de organizações não governamentais 
refletiu as profundas transformações do contexto sócio-político brasileiro e holandês ao 
longo desse período. Ao longo dessas três décadas, a FASE teve o apoio, em diferentes 
momentos, de organizações holandesas como Cebemo (Cordaid), ICCO, Novib e Solidaridad 
e enfrentou os desafios da sustentação dessas complexas relações de parceria num contexto 
crescentemente adverso, sobretudo a partir da primeira década do século atual.

É preciso destacar o papel extremamente relevante da cooperação holandesa no período de 
resistência democrática à ditadura e redemocratização do país – inclusive como parte de uma 
estratégia do governo holandês de apoiar a oposição à ditadura militar no Brasil através dos 
seus braços de ação não governamentais. Organizações como ICCO e Novib tiveram papel 
relevante no apoio a um leque de organizações relevantes, que ia da CUT ao Cebrap. A partir 
da redemocratização, é inquestionável o papel da cooperação holandesa no apoio a uma 
agenda inovadora – apoiando a incorporação pelas ONGs e movimentos sociais de temas 
como gênero, direitos humanos, sustentabilidade ambiental e igualdade racial. A partir da 
primeira década do século, a cooperação holandesa passou por um processo de recuo político 
(condicionado pela hegemonia da direita neoliberal na Holanda e a aproximação das agências 
com o setor empresarial na Holanda) – acompanhado em alguns casos da sua retirada do 
Brasil. Não obstante, como disse Kees (Biekart Anneke Jansen e Leilah Landim, Marchas e 
contramarchas da cooperação – a parceria ICCO-FASE (1983-2010), p. 185), “o que é bom 
não deve ser esquecido”: a cooperação entre OSCs brasileiras e agências holandesas é uma 
bela página da solidariedade internacional.” 

               Jorge Eduardo Saavedra Durão - FASE

https://www.partos.nl/about-partos/


 Embora a cooperação não governamental holandesa no Brasil hoje seja residual no Brasil, com-
parada com o passado, ainda há possibilidades de incidências conjuntas. Como a cooperação oficial 
vincula a assistência ao comércio e busca gerar oportunidades para as empresas holandesas, seria 
importante, a partir dos aprendizados da experiência concreta da FASE Espírito Santo (ES):

 • Monitorar, de maneira permanente, as políticas comerciais internacionais da Holanda, que 
influenciam as políticas de cooperação, tanto governamentais quanto não-governamentais, buscando 
novas parcerias, atualizando relações para proposições conjuntas.

 • Visibilizar as experiências de ações e processos conjuntos e consistentes, como coalizões, pla-
taformas e redes. Em um momento de retrocesso e redução de espaços da sociedade civil, bem como 
de diminuição de recursos, atores de distintos campos sociais adquirem renovada importância.

 • Conhecer mais profundamente o movimento global de descolonização da cooperação “Shift the power” 
(mudando o poder em inglês) que é bastante forte na Holanda13 e busca um novo parâmetro de cooperação.

 • Articular, de maneira inovadora, a combinação entre mudanças climáticas e combate à pobreza 
e desigualdades, conectando os dois temas para aumentar as resiliências das comunidades rurais e 
urbanas e recolocar o tema do modelo de desenvolvimento. Dependendo dos resultados das eleições 
brasileiras, o tema voltará a ser parte das políticas públicas e do debate internacional e a sociedade 
civil voltará a ter um papel na discussão do modelo de desenvolvimento que favoreça o enfrentamento 
das mudanças climáticas, principalmente sobre o papel especial da Amazônia no debate internacional 
e das desigualdades. Importante articular esse debate ao espaço urbano, já que na sua grande maioria, 
a cooperação privilegia uma visão rural da questão do meio ambiente, o que não deixa de ser uma visão 
ainda eurocentrista e neocolonial do país.14

 • Atualizar o mapeamento das Iniciativas holandesas de desenvolvimento privado, que são 
pequenas organizações de pessoas voluntárias que arrecadam fundos na Holanda para um projeto 
que consideram "delas". “No passado, esses projetos eram iniciados por missionários protestantes e 
católicos holandeses, turistas holandeses que se sentiam tocados pelas enormes diferenças entre ricos 
e pobres no Brasil, que queriam fazer algo pelas pessoas que conheceram, e cidadãos holandeses que 
trabalharam no Brasil e voltaram para a Holanda com o mesmo sentimento que precisavam fazer algo. 
Essas Iniciativas de Desenvolvimento Privado foram apoiadas por uma infinidade de organizações de 
apoio. Todas elas, exceto Gansos Selvagens receberam subsídio do governo para igualar os fundos que 
levantavam na Holanda. O número dessas iniciativas tornou-se menor no Brasil, porque as missionárias e 
missionários morreram, os padrões turísticos mudaram com turistas holandeses se espalhando por mais 
países no Sul Global, mas certamente também porque muitas lideranças envelheceram e não encontraram 
sucessores e sucessoras. Os jovens ainda apoiam iniciativas desse tipo, mas mudam as prioridades com 
mais frequência e não apoiam a mesma causa por um período prolongado”.15

 • Aumentar a atenção na mídia holandesa sobre o que está acontecendo no Brasil, tanto no 
contexto das mudanças climáticas, quanto no contexto dos Direitos Humanos. “O medo maciço, 
especialmente entre a juventude holandesa, sobre as mudanças climáticas, além dos crimes relacionados 
aos direitos humanos do governo brasileiro, e o clamor pela guerra na Ucrânia faz com que as pessoas 
voltem a perceber o quão importante é a sociedade civil para a proteção da democracia, das pessoas e 
do planeta"16

13 Para mais informações (em inglês) ver Shift the Power – Partos.
14 Discussão durante entrevista com Domingos Armani.
15 Entrevista com Robert Wiggers.
16 Entrevista com Robert Wiggers.

2. Cooperação holandesa no contexto pós pandemia de Covid-19: 
 temas comuns de incidência e aprendizados



 Ao mesmo tempo, as OSCs precisam ter uma postura muito mais ativa e encontrar formas criativas 
de atrair a atenção da mídia e, posteriormente, da atenção de doadores individuais e do governo holandês.

 A FASE Espírito Santo (ES) tem uma experiência, ainda recente, de parcerias junto a 
organizações da sociedade civil holandesa. As relações tiveram início quando as empresas 
holandesas BOSALIS e VanOord estavam sendo monitoradas pelos crimes ambientais na 
construção do porto de Suape no Recife (PE) e conheceram as ongs Both Ends17, com 
importante trabalho de monitoramento das agências de credito e exportação holandesas 
que tem participação do governo holandês, e MilieuDefensie18. Ambas tem participação 
ativa na Campanha Global Anti Shell na América Latina, que teve importante vitória jurídica 
na Corte Suprema da Holanda, por crimes da empresa na Nigéria. Atualmente apoiam a 
Campanha “Nem um poço a Mais!”, contra a instalação do porto central no município de 
Presidente Kennedy no sul do Espírito Santo. Ambas as organizações de solidariedade 
trabalham com o tema da cadeia produtiva do petróleo, com processos de cooperação 
internacional “que passam por muitas ação nos países onde as decisões são tomadas, 
o que ajuda a enfrentar o poder do outro lado e nos dá uma articulação internacional da 
luta, o que é muito importante porque a pressão lá fora funciona muito mais eficazmente... 
temos uma ótima relação por meio de visitas regulares, conhecimento dos grupos locais, 
acompanhamento das redes locais de zap”19.

 A área do porto é uma parte do PRE SAL, que é responsável por cerca de 80% da 
produção de petróleo e gás no Brasil e mobiliza muitas empresas holandesas. Porto Central 
é um mega investimento que inicialmente contava com 30% do porto de Roterdã e 70% de 
uma empresa brasileira e do governo estadual. Depois da saída do porto como investidor, 
entrou a VanOord, em articulação com os consulados da Holanda do RJ e do ES, já que a 
empresa Shell opera na Bacia de Campos, no RJ. A projeção inicial era de 300.000 barris por 
dia, com a proposta de vários terminais privados, refinarias para óleo diesel para 4500 navios 
por ano. Até a entrevista com a pessoa responsável na FASE ES, não havia sido possível uma 
reunião com a Embaixada da Holanda sobre o caso. Esse contato seria muito importante 
porque, segundo estudos, o porto destruirá a fonte de trabalho de mais de 400 famílias de 
pescadoras e pescadores em Kennedy e municípios vizinhos, que perderão o acesso ao mar, 
com um impacto grande na destruição de corais e uma área de mais de 10.000 hectares 
de restinga e alagados, na Mata Atlântica, afetando as comunidades quilombolas no sul do 
Estado. A previsão de que, com a chegada de 3000 homens como mão de obra rotativa e 
precária e sem nenhuma condicionante, aumentará a violência contra mulheres e meninas, 
contradizendo a prioridade internacional do próprio governo holandês. Até o momento há 
uma importante mobilização popular contra o porto, que inclui a Igreja Católica Romana, 
pois a obra destruirá também o patrimônio histórico do século 16, a Igreja Nossa Senhora 
das Neves local de romaria histórica que se encontra em processo no Vaticano para tornar-
se santuário. A ideia é mobilizar a conferência católica holandesa.

               Jorge Eduardo Saavedra Durão - FASE

17 A organização busca fortalecer a sociedade civil global para obter influência crítica sobre 
decisões e atividades que afetam os direitos das pessoas e do meio ambiente, incluindo 
direito à água, alimento e um ambiente seguro para viver.
18 Milieudefensie (defesa Ambiental em neerlandês) é uma organização ambiental 
holandesa fundada em 1971, por um grupo de cientistas responsáveis pelo informe ao Club 
of Rome. Realiza pesquisas e produz seus próprios relatórios, algumas vezes requisitados 
pelo governo e também realiza ações com outras organizações como o Partido Verde e a 
Amigos da Terra.
19 Entrevista FASE–ES.
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