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 Há mais de 30 anos, Brasil e Noruega mantêm uma relação considerada estratégica pelos dois 
países. A cooperação em áreas como meio ambiente, economia e povos indígenas inclui as esferas 
governamentais, não governamentais e envolve até a monarquia do país europeu. No 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 norueguês, 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. Foram realizadas seis entrevistas 
semi-estruturadas com representantes de organizações norueguesas, de OSCs brasileiras, da Embaixada 
Real da Noruega no Brasil e consultor especializado.

 O documento está organizado em quatro seções, além desta apresentação: 

 1. Programas e principais focos da cooperação não governamental, oficial e as prioridades de ação; 
 2. Reflexões sobre as mudanças na conjuntura pós-Covid-19; 
 3. Argumentos e questões identificadas para o aprofundamento da incidência das OSCs; 
 4. Conclusão: sistematização dos aprendizados e reflexões para o próximo período.
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 Dentre os países que compõem o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC) da OCDE, a Noruega se 
destaca por doar uma das maiores fatias de seu PIB (segunda maior porcentagem) – 1,1% em 2020. Desde 
1976, o país se mantém no grupo dos 5 maiores doadores da cooperação no mundo1.

 O Ministério das Relações Exteriores da Noruega é responsável pela elaboração da política de 
cooperação, que se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e se dá em cinco áreas 
prioritárias: Educação | Saúde | Alterações climáticas, o meio ambiente e os oceanos | Desenvolvimento do 
setor privado, agricultura e energia renovável | Ajuda humanitária. Direitos humanos, igualdade de género, 
alterações climáticas/meio ambiente e combate à corrupção são consideradas questões transversais.

 A centralidade da agenda climática e florestal na cooperação internacional, somada ao interesse 
energético das empresas norueguesas por petróleo e tecnologia, fazem do Brasil um parceiro estratégico 
- ainda que não seja um destinatário prioritário nas suas políticas de ajuda humanitária e desenvolvimento, 
como é o caso de países da África.

 A cooperação oficial com o Brasil se dá por meio de suas agências oficiais Norad (Agência Norueguesa 
de Cooperação para o Desenvolvimento) e Norfund (Fundo Norueguês de Investimento), instituição financeira 
que mobiliza recursos privados e os alinha com os ODS, além da Embaixada Norueguesa em Brasília e apoio 
via as OSCs.

 Uma especificidade da cooperação norueguesa é a simbiose e respeito mútuo existentes entre a 
cooperação oficial e a não oficial e a busca por evitar duplicidades de trabalho e apoios. Um exemplo diz 
respeito ao apoio aos povos indígenas, que inclui as esferas governamental, não-governamental e inclusive 
a monarquia há mais de 30 anos. A Noruega conta com um Parlamento Indígena e a luta do povo Sami e 
tem, nas organizações indígenas apoiadas, uma agenda de interlocução importante. Atualmente, dada a 
política de destruição ambiental que afeta o povo brasileiro e, muito especialmente os povos indígenas, 
a solidariedade tem sido bastante valorizada pelas OSCs no Brasil. Outra característica singular é o forte 
diálogo entre a sociedade civil e o governo norueguês no tocante à cooperação. Fruto disso foi observado 
em relação às articulações para a criação do Fundo Amazônia, tanto na Noruega como no Brasil.

Embaixada Real da Noruega no Brasil

 Atualmente a Embaixada apoia dezesseis organizações parceiras no Brasil, sendo oito indígenas, sete 
socioambientais não-indígenas e um fundo para concessão de apoios a organizações indígenas locais de médio 
porte. O Programa Norueguês de Apoio aos Povos Indígenas reconhece “a importância dos povos indígenas, 
seus territórios e costumes tradicionais para a preservação das florestas e para o equilíbrio climático”2.

 No Brasil desde 1983, no início como um projeto piloto, o Programa tem a perspectiva de que os povos 
indígenas possam contribuir para uma governança socioambiental de longo prazo, sendo a linha de apoio mais 
constante e antiga da Noruega à sociedade civil brasileira. Ao longo dos anos, a responsabilidade pela sua 
condução passou por vários órgãos como o Ministério das Relações Exteriores, NORAD, Centro de Pesquisa 
sobre a América Latina e, desde 2002, como fruto de uma política de descentralização de Oslo, está sediado 
na Embaixada e conta com dois oficiais de programa e consultores. 

1. Programas e principais focos

1 OECD 2021
2 Embaixada Real da Noruega no Brasil [2]



 Os objetivos do Programa são: 

1. Apoiar iniciativas relevantes voltadas para o desenvolvimento e gestão sustentável de terras 
indígenas;

2. Identificar e contribuir com iniciativas que promovem direitos das mulheres indígenas e 
igualdade de gênero – fundamentais para o desenvolvimento econômico, a distribuição 
justa, a paz e a democracia; 

3. Contribuir para a promoção dos direitos dos povos indígenas, em conformidade com a Cons-
tituição Federal e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil; 

4. Contribuir para o fortalecimento de comunidades e organizações indígenas por meio de 
apoio a programas de capacitação institucional. Atividades também têm sido realizadas em 
parceria com o governo brasileiro, como por exemplo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
e o Ministério das Relações Exteriores.

 O seu orçamento tem sido ampliado ao longo dos anos. Em 2013 e 2014 era de 25 milhões de 
coroas norueguesas, hoje cerca de 100 milhões3, dada a avaliação positiva do bom trabalho realizado 
junto à sociedade civil brasileira na gestão territorial e direitos dos povos indígenas. Dentre os impactos 
positivos do Programa estão o apoio às organizações indígenas e indigenistas durante o processo da 
Assembléia Nacional Constituinte, o apoio institucional ao Conselho Indígena de Roraima (CIR) com a 
consequente garantia da Área Indígena Raposa do Sol e as demarcações do território Yanomami4.

 Embora o foco inicial do Programa fosse apenas a Amazônia, hoje há abertura para outros biomas, 
por exemplo o cerrado. Também o apoio aos direitos indígenas foi assumindo uma dinâmica nacional, 
ampliando a atuação do Programa para as regiões Nordeste e Centro-Sul, nas linhas de assegurar os 
direitos e capacitação para a gestão das organizações. A perspectiva é de que o Brasil continue sendo 
um país chave na agenda internacional da Noruega, pelos temas de meio ambiente e o papel dos povos 
indígenas na garantia dos territórios e preservação da floresta.

Norad e Fundo Amazônia

 O foco do trabalho da Norad no Brasil é o manejo de recursos naturais, clima e meio ambiente. 
Os recursos são baseados em uma pauta de resultados e estão diretamente atrelados aos níveis de des-
matamento no país (o aumento do desmatamento em 2015-2016 levou a uma diminuição dos recursos 
de Norad no país em 2017).

 NORAD coordena a Iniciativa Internacional Norueguesa sobre Clima e Floresta (em inglês,  
Norway’s International Climate and Forest Initiative - NICFI), que promove o apoio a organizações da 
sociedade civil para reduzir a emissão de gases estufa pelo desmatamento e degradação das florestas 
em países em desenvolvimento (REDD+). Em 2020, um edital selecionou 39 parceiros para o período 
2021- 2025. Das organizações selecionadas, cinco são brasileiras (Comissão Pró-Índio do Acre, ISPN, 
IMAZON, Amigos da Terra, Fundação Brasileira)5.

 Além do apoio direto a OSCs, NICFI também promove iniciativas como a coalizão para a 
redução das emissões pela aceleração das finanças para as florestas (em inglês, Lowering Emissions 
by Accelerating Forest Finance - LEAF) que agrega investimentos privados e governos locais para 
financiar medidas de proteção de florestas tropicais e subtropicais. Através de convocatórias públicas, 
a coalizão seleciona propostas de jurisdições que se comprometam com a diminuição do desmatamento e  
degradação das florestas.

3 Aproximadamente 59 milhões de reais, pelo câmbio de 22 de janeiro de 2022 (1 coroa 
= 0,59 reais)
4 Segundo depoimento do Oficial de Programa entrevistado.
5 NORAD



 No contexto da Conferência do Clima COP-26, o LEAF anunciou a mobilização inicial de 1 bilhão 
de dólares para financiamento das iniciativas. Governos estaduais brasileiros da região amazônica tiveram 
suas propostas aprovadas em um primeiro processo de seleção técnica, e seguem em negociação para 
receber os apoios, são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins6.

 Uma parte importante do apoio oficial acontece via Fundo Amazônia, suspenso e com repasses 
congelados desde 2019. Criado em 2008 “para financiar projetos de governos, organizações da sociedade 
civil e instituições de pesquisa de combate ao desmatamento, conservação ambiental e fomento a 
atividades econômicas sustentáveis”7, o Fundo recebeu 3,1 bilhões de reais da Noruega, 93,8% do total 
recebido8. A suspensão do Fundo ocasionou a paralisação de projetos que já estavam em andamento e a 
proibição de novas iniciativas, impactando as OSCs e consórcios no Brasil e colocando uma pausa forte 
na cooperação oficial. Essa foi considerada uma medida “adequada e consistente”9 com os princípios 
de garantir a participação da sociedade civil (OSCs e povos indígenas) no Comitê Orientador do Fundo. 
O reativamento do Fundo foi condicionado pelo governo norueguês à diminuição do desmatamento e a 
um acordo sobre a estrutura de governança ambiental, ações que só devem ocorrer caso haja mudança 
de governo no Brasil após as eleições de 2022.

 Nessa conjuntura, tem se intensificado o apoio a ativistas ambientais e povos indígenas, dado 
o imenso impacto da destruição das agências estatais como Ibama, Funai, ICMBio e das políticas 
ambientais, com um aumento de repasses para a sociedade civil. Segundo análise de uma pessoa 
entrevistada, o fato de que a cooperação norueguesa já vinha atuando mais focada no apoio à sociedade 
civil fez com que o país fosse menos afetado pela conjuntura política brasileira, quando comparado 
com a cooperação de outros países. Uma parte dos recursos também foi canalizado para fortalecer o 
trabalho da organização não-governamental Rainforest Foundation Norway sobre economia da floresta 
e incidência internacional.

 No entanto, o desmonte das políticas públicas e dos órgãos governamentais na esfera federal 
ainda coloca desafios para a cooperação oficial bilateral, à medida que cessa a contribuição às políticas 
públicas (como em governos passados) e ao trabalho da FUNAI, por exemplo. A canalização de recursos 
via governos estaduais pode ser considerada uma tendência e resposta da cooperação à falta de vontade 
política do governo federal brasileiro na pauta ambiental.

Rainforest Foundation Norway

 A Rainforest Foundation Norway é uma organização não-governamental que atua pela 
preservação das florestas tropicais a partir da perspectiva dos direitos de seus povos. Seu trabalho 
é financiado através de doações individuais, empresariais, de fundações e do governo norueguês.  
A organização mantém acordos de parceria com NORAD, NICFI, Ministério de Relações Exteriores e 
Embaixada Real da Noruega. Um dos focos de seu trabalho é a Amazônia, com especial atenção a Brasil,  
Colômbia e Peru.

 No Brasil, o trabalho de Rainforest foca nas bacias do Rio Xingu e Rio Negro, e em áreas do 
Nordeste da Amazônia. Atuam pela proteção e demarcação de territórios indígenas e provêem assistência 
para o manejo sustentável dos territórios, melhoria das condições de vida e reconhecimento e efetivação 
dos direitos dos povos da floresta. Nesse sentido, promove também um trabalho com organizações locais 
para incidir sobre as estruturas políticas e legais existentes e ampliar seus processos participativos.  
O portfólio de parceiros de Rainforest inclui desde organizações nacionais, como o Instituto 
Socioambiental, até pequenas organizações indígenas de base.

6 The Leaf Coalition
7 Instituto Socioambiental (2019)
8 Richter (2020)
9 Definição de entrevistada/o.



 Além disso, buscando reduzir o desmatamento também atua com atores comerciais selecionados 
para transformar suas políticas e práticas relacionadas à exploração da Amazônia e suas commodities. 
Monitora os impactos do setor privado norueguês e promove incidência para ampliar a responsabilidade 
ambiental e social nos investimentos feitos na região.

 

7 Agência Brasil: Noruega e Alemanha doaram 3,4 bilhões para o Fundo Amazônia, 2020
8 Oliver Stuenkel (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista à BBC Brasil, novembro 2021. 
BBC: “Porque novo governo alemão pode ser má notícia para Bolsonaro”, 2021

A Cooperação ecumênica: Ajuda da Igreja da Noruega

 Após 25 anos de atuação no Brasil, em 2015 a Ajuda da Igreja da Noruega (AIN) 
decidiu interromper suas atividades no país. A decisão fez parte de um movimento 
de concentração do apoio global da agência e sua retirada de 8 países para priorizar a 
ajuda humanitária, especialmente água e saneamento. Em sua longa trajetória no Brasil 
a AIN trabalhou com entidades e movimentos no apoio a projetos locais, em redes, e 
com incidência política, com destaque para o trabalho de apoio à juventude desde 1990.  
AIN deixou um grande legado no Brasil, registrado aqui no depoimento de duas 
organizações parceiras:

 “A Ajuda da Igreja da Noruega é um dos parceiros mais importantes de Diaconia. 
Faz parte da história da organização e foi fundamental para a consolidação das ações de 
Diaconia ao longo dos seus 50 anos. O apoio passou por diferentes áreas, desde a proteção 
de Crianças e adolescentes aos direitos das juventudes, tanto nas regiões metropolitanas de 
Recife e Fortaleza quanto no semiárido do Nordeste, apoiando a experimentação e pesquisa 
de tecnologias sociais de convivência com o semiárido, especialmente sobre energias 
renováveis. Com a AIN, Diaconia ampliou as relações, influenciando e contribuindo com 
tecnologias de acesso à água e produção de alimentos em Angola, na África. Todos esses 
aspectos do trabalho com AIN estão relacionados aos processos de Justiça Social e Justiça 
de Gênero, ambos em diálogo com igrejas para promoção do ecumenismo e enfrentamento 
aos fundamentalismos. Mesmo sem repasses de recursos sistemáticos para Diaconia, 
continuamos em parceria com AIN, entendendo as relações institucionais e a cooperação 
internacional em diferentes âmbitos e com diferentes valores. Para nós, o reconhecimento 
da nossa ação e o fortalecimento de vínculos estimula a continuidade da luta por direitos 
e o combate à desigualdade no Brasil. É importante destacar o lugar que AIN ocupa para 
uma cooperação internacional baseada em valores que respeitam à diversidade, que buscam 
e promovem diálogo e fortalece a incidência política coletiva para a garantia de direitos”.

      Waneska Bonfim - Coordenação Diaconia

 “Entre 1995 e 2015, a Ação Educativa contou com a parceria da AIN na constituição 
e consolidação de seu trabalho voltado aos direitos da juventude. A parceria de longo 
prazo foi pautada por relações de transparência, confiança, respeito e diálogo, e permitiu 
o desenvolvimento de saberes e experiências que muito contribuíram em processos de 
formação e organização de juventude e de criação e aprimoramento de políticas públicas 
de juventude. Uma de suas grandes riquezas foi a promoção de intercâmbios entre 
jovens brasileiros e noruegueses, que permitiram a experimentação e o refinamento da 
compreensão sobre o sentido da solidariedade. Infelizmente, a AIN decidiu não mais 
atuar no Brasil e essa parceria se encerrou. E, na Noruega, a equipe que era responsável 
pelo trabalho com o Brasil levou seus conhecimentos e acúmulos para a Rainforest”.
    
    Maria Virgínia de Freitas - Coordenadora Geral Ação Educativa

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-10/noruega-e-alemanha-doaram-r-34-bilhoes-para-o-fundo-amazonia
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59411471


 As mudanças causadas pela pandemia de Covid-19 em âmbito global afetaram as dinâmicas 
das OSCs brasileiras e geraram aprendizados em relação às formas e conteúdos do trabalho.  
Nas entrevistas realizadas, destacam-se as reflexões em relação ao mundo digital, a maior atenção 
às políticas de cuidado e autocuidado internas às organizações e nos projetos, a necessidade de 
construções mais coletivas (visando também enfrentar as sobrecargas de trabalho) e de flexibilidade 
nos planos e orçamentos. Nesse contexto, também emergiu um novo olhar sobre o tema da ajuda  
humanitária e de emergências.

 Ao analisar essas mudanças, é importante reconhecer que o país já vinha enfrentando um contexto 
que exigia novas posturas das OSCs, com a redução dos espaços da sociedade civil somada à volta da 
fome e do desmonte das políticas sociais. Esse momento histórico traz novos desafios que, em conjunto 
com as implicações da pandemia, vão desenhando novas tendências nas relações de cooperação.

 Nesse sentido, as parcerias tornam-se ainda mais importantes, e seu caráter político, não apenas 
financeiro, cumpre um papel que ganha relevância desde a posse do atual governo. Algumas práticas 
destacadas pelas organizações norueguesas entrevistadas foram: a abertura para adequar os projetos à 
nova e grave realidade política e sanitária, que tem impossibilitado as atividades presenciais e barrado 
o avanço nas titulações de áreas quilombolas e as demarcações de terras indígenas; o estímulo e a 
autorização dos recursos para infraestrutura de comunicação como compra de computadores, internet 
e wifi; ênfase na segurança alimentar; apoio à manutenção das barreiras sanitárias organizadas pelas 
próprias comunidades indígenas. Foram também criadas linhas orçamentárias específicas para o combate 
à pandemia, pela compreensão de que esta permanecerá na agenda ainda por um tempo.

 Neste ponto, uma avaliação positiva é a de como a ajuda humanitária, traduzida em cestas bási-
cas, foi importante para fortalecer a economia da floresta, ao conter também produtos das comunidades 
indígenas e ribeirinhas (projeto economia da floresta com o Instituto Socioambiental - ISA). Também 
foi citado o apoio à vacinação dos povos indígenas no Xingu, estendendo para outras áreas de saúde e 
telemedicina, após a instalação de internet nas aldeias.

 As OSCs com presença junto às comunidades quilombolas e povos indígenas em áreas remotas 
e de difícil acesso reforçaram a constatação da ausência total de uma política de inclusão digital no 
Brasil. Para tanto, tem sido importante contar com apoio financeiro para a instalação de internet nas 
comunidades remotas, o que tem propiciado a adoção de uma agenda virtual que “corta a sensação de 
isolamento das comunidades, que passam a se sentir acolhidas e, ainda que não de forma física, podem 
se comunicar com comunidades vizinhas e, inclusive, com órgãos governamentais”10.

 O aumento do financiamento direcionado aos povos da floresta nesse período também se tornou 
um desafio na agenda comum, uma vez que as organizações locais precisam manejar mais recursos e 
demandas de maneira compatível e sustentável com sua estrutura de gestão.

 Para além das implicações do contexto pandêmico e da política brasileira, uma das tendências 
da cooperação norueguesa no Brasil é a incidência sobre investimentos privados, exemplificada no 
apoio do governo norueguês à iniciativa da Aliança da Floresta Tropical (Tropical Forest Alliance), uma 
plataforma multissetorial focada na implementação de compromissos do setor privado com cadeias de 
valor de soja, papel, carne e óleo de palma livres de desmatamento.

10 Citação de entrevistada/o

2. Tendências da cooperação internacional para o 
 desenvolvimento e contexto pós pandemia de Covid-19



 No Brasil, a plataforma coordena uma iniciativa para promover diálogos entre diferentes setores 
sobre políticas públicas contra o desmatamento e violação de direitos humanos, pela transparência 
e cumprimento de medidas de proteção contra incêndios. A iniciativa, intitulada diálogo político dos 
investidores sobre desmatamento (em inglês, Investors Policy Dialogue on Deforestation - IPDD), também 
é alvo de incidência da Rainforest Foundation, que atua pelo cumprimento dos objetivos identificados.

 No entanto, é interessante observar o papel ambíguo do governo norueguês e de seus interesses 
econô micos no Brasil. Setores da sociedade civil norueguesa denunciam que, apesar dos grandes 
esforços e recursos destinados à preservação das florestas e contenção do desmatamento, o governo 
norueguês investe pesado em ações de empresas mineradoras responsáveis por grandes danos ambientais 
e sociais na região amazônica - como é o caso da Hydro, envolvida em um escândalo ambiental de 
vazamento de rejeitos tóxicos no Pará em 2018. Segundo o pesquisador Torkjell Leira, entre 2009 e 
2019 o governo norueguês investiu 4,8 bilhões de reais em medidas de proteção às florestas e direitos 
indígenas, enquanto 24 bilhões de reais foram investidos em atividades que podem ter impactos negativos 
nas mesmas áreas11.

 Para o fortalecimento dos programas de cooperação norueguesa via organizações da sociedade 
civil, é importante considerar os seguintes pontos para incidência:

 Com relação ao contexto brasileiro:

 • Readequar o tema dos recursos financeiros como parte de uma estratégia de solidariedade 
política ao Brasil neste momento de grandes retrocessos. Para isso seria importante e necessária uma 
mobilização ampla da solidariedade internacional, mesmo frente à diminuição da participação das OSCs 
brasileiras nos espaços e articulações internacionais (quando comparada com as agendas de delegações 
da sociedade civil em governos anteriores).

 • Visibilizar as experiências de ações e processos conjuntos e consistentes, como coalizões, 
plataformas 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.

 • Atualizar o debate sobre a compreensão e a prática das ajudas emergenciais (ou humanitárias) 
no contexto da pandemia e pós pandemia e com as especificidades do contexto brasileiro. A partir do 
exemplo de projetos que fomentam a economia local ao distribuir cestas básicas, buscar formas de 
vincular ações humanitárias a projetos políticos de longo prazo.

 •  Pesquisar e acompanhar as tendências de canalização de fundos via governos estaduais no 
Brasil. Cobrar mais transparência e diálogo com a sociedade civil nas negociações dos acordos bilaterais.

 • Incidir de maneira inovadora e incisiva, no debate sobre os fundamentos “técnicos” para 
a conservação e a preservação do meio ambiente, que acontece muitas vezes em detrimento da 
participação de comunidades locais. A sociedade civil dos dois países deve denunciar, pedagogicamente, 
as dinâmicas de poder e violência do Brasil e os impactos negativos de políticas de cooperação 
na área ambiental.

3. Incidência para o fortalecimento dos programas
 de cooperação internacional via OSCs
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 • Fortalecer o diálogo sobre a heterogeneidade dos povos da floresta junto aos parceiros 
internacionais, para que o apoio não se restrinja a etnias específicas. Da mesma forma, incidir para 
divulgar a complexidade da questão indígena no Brasil para além da Amazônia e fortalecer o apoio a 
povos de outras regiões do país

 Com relação ao contexto norueguês:

 • Acompanhar novas tendências possíveis nas agências de cooperação, que estão reavaliando 
sua rigidez em termos de responsabilidades (ou accountability) na gestão baseada em resultados (RBM 
na sigla em inglês), quadros lógicos e linhas de base após o caos causado pela pandemia no âmbito 
global. Essa ideia parte da perspectiva de que as estruturas de monitoramento de desvios, tanto nas 
organizações do Norte como do Sul, aumentam muito os custos operacionais (ou overheads) e consomem 
energia que poderia ser usada para tratar de aspectos estratégicos.

 • Aprofundar a compreensão do papel das agências não governamentais na incidência com o 
setor privado norueguês, sendo menos “repassadoras de recursos, intermediárias e doadoras, e mais 
parceiras”. O caso da pressão/diálogo direto da Rainforest na empresa mineradora Hydro, que atua na 
região de Oriximiná, no Estado do Pará, é um bom exemplo. Outro exemplo é a pressão exercida sobre 
os investidores dos fundos de pensão privados noruegueses para que manifestem sua preocupação 
sobre o desmantelamento da governança ambiental no Brasil.

 • Monitorar, de maneira permanente, as políticas comerciais internacionais da Noruega, que 
influenciam ou podem vir a influenciar as políticas de cooperação, tanto governamentais quanto não- 
governamentais. Nesse sentido, atuar de maneira conjunta com organizações como a Rainforest pode 
fortalecer parcerias políticas com considerável força internacional.

 • Buscar novas parcerias na Noruega para proposições conjuntas, atualizando traduções 
culturais nas novas relações. Considerando as mudanças nas dinâmicas da cooperação, buscar mais 
complementaridade entre os espaços nacional e internacional. 

 
 Ao longo dos últimos anos, as OSCs brasileiras manifestaram em diversas ocasiões sua 
solidariedade com as lutas de outros países, principalmente do Sul, também como reflexo da política 
externa dos governos progressistas. Neste momento, dada a conjuntura brasileira, faz-se urgente uma 
coordenação ativa das OSCs de diferentes setores (movimentos indígenas, movimentos sociais urbanos 
e rurais, sindicatos e centrais, partidos, igrejas e organizações ecumênicas) para repensar a mobilização 
política internacional, amplificando as denúncias dos retrocessos (e atropelos) e gerando solidariedade 
política mais robusta.

 Esse movimento, para ser efetivo, precisa equacionar a aparente contradição entre necessitar de 
solidariedade política e financeira e não se colocar como “recipiente passivo, de vítima”12, nem aceitar 
esse papel. Isso significa que as organizações precisam recolocar o tema da solidariedade no centro da 
cooperação e debruçar-se sobre uma leitura precisa do contexto brasileiro e global. Assim, a proposição 
de temas e debates pode dialogar com questões emergentes em diferentes países parceiros e levar em 
consideração suas nuances para fortalecer a cooperação internacional.

12 Valentin (2021)

4. Conclusão: Aprendizados e desafios para o fortalecimento
 da cooperação com as OSC e a promoção dos Objetivos de
  Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)



 No caso da Noruega, a centralidade do tema ambiental e indígena na agenda das agências, por 
um lado, e o papel importante das OSCs na implementação da cooperação, por outro, sinalizam às 
organizações brasileiras que existe espaço para um diálogo de mão dupla cada vez mais consistente. 
É preciso aprofundar as trocas com organizações como a Rainforest Foundation Norway e explorar as 
possibilidades de relacionar a agenda ambiental com a agenda de direitos humanos no Brasil de maneira 
integral. Vista a partir do Sul, a relação entre impactos climáticos e desigualdades tem muito a oferecer 
às análises dos atores internacionais sobre como enfrentar os grandes desafios globais e avançar rumo 
à implementação dos ODSs.

 Em um momento de aumento das fragilidades ocasionadas pelas políticas governamentais e 
pelo avanço dos fundamentalismos, as OSC brasileiras precisam desenvolver, em seus planejamentos, 
indicadores que meçam o fortalecimento dos atores e suas articulações, e não apenas em relação aos 
objetivos e metas específicas dos projetos. A partir dessa compreensão, podem intensificar e amadu-
recer diálogos com uma gama maior de parceiros.
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