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 A histórica relação entre Brasil e Reino Unido remonta há décadas, e influenciou políticas em 
diversos temas nos dois territórios. Durante os governos progressistas no Brasil, a diplomacia britânica 
realizou diversas triangulações das experiências de políticas públicas inclusivas brasileiras para países 
prioritários da sua atenção na África, coincidindo com as políticas para o Sul global desses governos.
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 britânico, 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 entrevistas semiestruturadas com representantes 
de OSCs brasileiras. 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, o Reino 
Unido é o terceiro doador em números absolutos. A estrutura da cooperação internacional britânica 
passou por uma reestruturação em 2020. O Departamento para o Desenvolvimento Internacional (De-
partment for International Development - DfID) se juntou ao Escritório de Relações Exteriores e Comu-
nidade das Nações (em inglês, Commonwealth of Nations, ou simplesmente Commonwealth), dando 
origem ao Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (Foreign, Commonwealth 
and Development Office - FCDO). O FCDO centraliza informações de projetos internacionais de todos 
os setores do governo britânico, e seu funcionamento é apoiado por 12 agências e órgãos públicos. Em 
seu Plano de Resultados 2021-2022, o FCDO coloca entre suas prioridades “apoiar desenvolvimento 
sustentável e necessidades humanitárias; promover direitos humanos e democracia; estabelecer padrões 
internacionais comuns”, além de atuar pelo aumento da influência do Reino Unido na ordem global.

 Em uma polêmica decisão em junho de 2021, o país anunciou cortes no orçamento destinado 
ao desenvolvimento, diminuindo a porcentagem do PIB para a cooperação de 0.7 para 0.5%. Inúmeros 
estudos têm demonstrado os possíveis impactos dos cortes nos temas e países onde a cooperação 
britânica e ONGs internacionais atuam. Os cortes afetam os repasses a programas oficiais, ONGs e 
organismos multilaterais.

 A agência oficial do governo britânico para apoio às Organizações da Sociedade Civil em outros 
países é a Ajuda Britânica (UK Aid). Os países apoiados pela Ajuda Britânica são aqueles com menor 
Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo e considerados de “alta e moderada fragilidade”, 
localizados na África e na Ásia. Nenhum país latino-americano é destinatário do apoio da Ajuda Britânica.

 Atualmente o governo britânico mantém 86 projetos ativos no Brasil em diferentes setores, com 
um orçamento de 7,8 milhões de libras (cerca de 48 milões de reais) para 2021-2022. Dentre os projetos 
com maior orçamento, destacam-se iniciativas para promover pesquisas e produção de conhecimento 
de forma inovadora e transversal, como é o caso do Fundo Newton e do Conselho Britânico. Também 
estão presentes iniciativas para frear as mudanças climáticas e promover a transição energética. Um 
exemplo é o Fundo para Neutralização da Degradação da Terra1 (Land Degradation Neutrality Fund), 
uma parceria público-privada liderada pelo Departamento do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos 
Rurais (Department for Environment, Food and Rural Affairs), que canaliza investimentos privados e 
públicos para promoção da agricultura sustentável, reflorestamento e outros usos alternativos da terra.

 Em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e liderado pelo mesmo departa-
mento, o projeto “Agricultura de baixo carbono para evitar o desmatamento e reduzir a pobreza” atua 
nos biomas Cerrado e Caatinga para restaurar terras degradadas em propriedades de pequeno e médio 
porte e facilitar o acesso de pequenos agricultores ao crédito rural. Atualmente o projeto está em sua 
segunda fase (2017- 2024). A lista completa dos projetos ativos pode ser consultada na página do FCDO. 

 A ajuda oficial do governo também é canalizada via ONGs e órgãos independentes. O Conselho 
Britânico2 é um órgão público de estrutura independente que promove o intercâmbio cultural entre os 
povos do Reino Unido e de outros países, além de promover a cooperação nas áreas de educação, artes, 
cultura e idioma. 

1. Programas e principais focos

1 Mais detalhes em https://www.idhsustainabletrade.com/news/land-degradation-neu-
trality-ldn-fund- makes-first-investment-towards-sustainable-land-manage (em inglês) 
2 Uma lista dos projetos apoiados no Brasil pode ser encontrada em Newton Fund | His-
tórias de sucesso | British Council (em português).

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/guidance/uk-aid
https://www.britishcouncil.org.br/
https://www.britishcouncil.org.br/
https://www.idhsustainabletrade.com/news/land-degradation-neutrality-ldn-fund- makes-first-investment-towards-sustainable-land-manage
https://www.idhsustainabletrade.com/news/land-degradation-neutrality-ldn-fund- makes-first-investment-towards-sustainable-land-manage
https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/newton-fund
https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/newton-fund


 

Princípios Prioridades 
temáticas no Brasil

Presença no Brasil e 
Método de cooperaçãoOrganização

Dentre as iniciativas lideradas pelo Conselho Britânico está a implementação do Fundo Newton, que “visa 
promover o desenvolvimento social e econômico dos países parceiros, por meio de pesquisa, ciência 
e tecnologia”. O Fundo possibilita o apoio a populações de baixa renda e organizações da sociedade 
civil para a promoção de pesquisas e colaboração com atores britânicos, através de parcerias de finan-
ciamento com institutos de pesquisa como o CNPq, CAPES e Fiocruz, entre outros, além de parcerias 
de menor escala com órgãos públicos, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

 Além dos órgãos oficiais, a cooperação britânica também é composta pelo chamado “setor de 
desenvolvimento”, composto por ONGs internacionais com trabalho em países do Sul global. Esse setor 
é financiado por meio de doações do governo, doações de instituições filantrópicas, pessoas físicas e 
igrejas. Alguns exemplos de agências internacionais presentes no Brasil são:

CAFOD (Agência 
Católica de Desen-
volvimento Interna-

cional)

Action Aid

Tearfund

Agência oficial da Igreja Católica 
Romana da Inglaterra e País de 

Gales, com presença em 36 países. 
Trabalha junto às populações mais 

pobres, através da presença da 
Igreja e parcerias com atores locais. 
Forte trabalho junto às bases e es-
colas católicas sobre temáticas do 
Sul, especialmente fome e infância.

Agência filantrópica  com foco no 
combate à pobreza e  à violência 
que afetam mulheres e meninas. 
Atua em 35  países, através de 

ajuda humanitária, promoção de 
direitos humanos e incidência 

política.

Organização cristã  que atua no 
combate à pobreza em mais de 50 
países. Foco no desenvolvimento 

comunitário e  sustentável, na 
ajuda  humanitária em situações de 
conflito e desastres e na  incidência 
política para defesa e promoção de  

direitos.

• Educação infantil nas periferias 
para  promoção de  atividades extra 
curriculares e combate à evasão  
escolar;

• Combate à  exploração sexual 
de   meninas em Pernambuco, 
através de processos  educativos e  
terapêuticos;

• Resiliência de  comunidades 
frente   a enchentes, através  do 
incentivo à  produção agrícola  
sustentável e  proteção do meio 
ambiente.

• Apoio a migrantes e refugiados; 
Combate  e prevenção à  violência 
de gênero  e racismo estrutural;
 
• Defesa dos direitos dos povos 
indígenas;

 • Fortalecimento da  juventude das  
igrejas para defesa do meio ambien-
te e cuidado com a Criação.

Presente no Brasil desde 1999,  
possui escritório no Rio de Janeiro e  
trabalha em parceria com  organiza-

ções locais e projetos  próprios.

Financiamento através de captação 
de  recursos locais,  doações de 

indivíduos, empresas e organismos 
de  cooperação internacionais e  

nacionais.

Há 30 anos no Brasil, com escri-
tório central em Belo Horizonte  e 

foco nas regiões Norte e Nordeste.  
Parceria com  organizações, igrejas 

e comunidades locais. Recebe 
apoio institucional  de governos em 
diversos países,  através das sedes  
no Reino Unido e  no Canadá, além 

de captar recursos  através de  
doações individuais no Reino Unido 

e nos países onde está  presente.

Coopera via OSCs brasileiras e não 
possui escritório no Brasil

• Apoio a famílias sem  teto nas 
periferias de São Paulo;

• Incidência por políticas públicas  
para a população  mais pobre;

•    Promoção de  direitos indígenas 
e acesso à saúde e educação nas  
comunidades;

• Foco  na prevenção do Coronaví-
rus e na mitigação dos impactos da 
pandemia nessas populações, atra-
vés  da distribuição de itens básicos 
de higiene e segurança, alimentos e 
disseminação de  informação.

https://cafod.org.uk/
https://actionaid.org.br/
http://tearfundbrasil.org/


 Por meio das suas relações denominacionais, algumas igrejas e fundos britânicos apoiam projetos 
sociais no Brasil. Um é o Fundo da Comunhão Anglicana (The Anglican Communion Fund, ACF em inglês) 
que apoia o ministério internacional do Arcebispo da Cantuária, por meio do apoio à igrejas e províncias da 
Comunhão Anglicana (no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, IEAB) e representantes anglicanas 
e anglicanos exercendo tarefas globais de incidência política. A Igreja Metodista (The Methodist Church), 
além do seu trabalho local no Reino Unido, apoia o fortalecimento de parcerias globais, as crises das 
pessoas refugiadas e o trabalho de emergências e desenvolvimento internacional através da agência 
“Tudo que podemos” (All We Can em inglês). Também apoia as comunidades mais pobres do mundo, 
para que encontrem soluções efetivas para a pobreza e a injustiça. No passado, já apoiou iniciativas 
da Igreja Metodista do Brasil em relação aos direitos da infância e ajuda às comunidades afetadas por 
enchentes. A Igreja da Escócia (The Church of Scotland), Presbiteriana Calvinista e uma das maiores 
denominações escocesas, apoia trabalhos das comunidades no âmbito global. No Estado do Espírito 
Santo, contribui para o projeto “Ouçam a nossa voz: empoderando mulheres jovens para o ministério e o 
serviço” da UNIDA , para o fortalecimento das liderança de mulheres jovens, principalmente negras, nas 
igrejas, nas organizações baseadas na fé e, mais amplamente, nas OSCs, através da educação prática.

 A OXFAM, uma organização originalmente britânica de tradição no Brasil, descentralizou seu 
trabalho e atua no país através de sua entidade local, fundada em 2014. Dessa forma, OXFAM Brasil é 
uma organização brasileira que integra a rede global da OXFAM, mas possui estrutura independente do 
Reino Unido. A Survival Internacional foi fundada em 1969 por um grupo de pessoas sensibilizadas pelo 
genocídio dos povos indígenas na Amazonia, divulgadas pelo jornal Sunday Times. Desde então, tem 
apoiado campanhas pelos direitos indígenas em mais de cem países, principalmente o Brasil. Além do 
escritório em Londres, possui escritórios locais em Madri, Milão, Paris e São Francisco, Estados Unidos.

 
A Cooperação ecumênica: Christian Aid

 Após décadas de forte atuação no Brasil, em 2019 a Christian Aid decidiu inter-
romper suas atividades no país como parte de uma redução da sua presença e apoio à 
América Latina e Caribe. De uma divisão com cerca de 60 pessoas em cinco escritórios 
locais e uma forte visão regional latino-americana e caribenha, está presente hoje so-
mente através de projetos de cofinanciamento na Nicarágua, Haiti, República Domini-
cana, Honduras e Colômbia.

“ A Christian Aid ao longo dos anos que esteve presente em território brasileiro foi uma 
das poucas organizações que apoiou substancialmente o movimento ecumênico. Des-
taco que esta contribuição não ocorreu apenas com o aporte de recursos financeiros. A 
cooperação se deu também pela viabilização de espaços de reflexão, diálogo e presen-
ça de igrejas e outras organizações baseadas na fé no espaço público.
A Christian Aid teve uma contribuição relevante em desafiar organizações baseadas na 
fé para a produção e elaboração teológica que refletisse e atualizasse a relação entre fé 
e direitos humanos. Esse aporte foi fundamental, principalmente, na primeira metade 
do século XXI, em um contexto de avanço dos fundamentalismos. Tais contribuições 
nos fortaleceram como sujeitos políticos-religiosos” 

       - Pastora Romi Márcia Bencke- Secretária Geral - CONIC.

http://archbishopofcanterbury.org/
https://www.ieab.org.br/
https://www.methodist.org.uk/
http://www.allwecan.org.uk/
https://www.methodist.org.uk/our-work/our-work-worldwide/global-relationships/partner-churches-and-organisations/global-partners/caribbean-
https://churchofscotland.org.uk/
https://fuv.edu.br/
https://www.oxfam.org.b/
https://www.survivalinternational.org/


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

 
“ A exitosa parceria do Movimento dos Atingidos pelas barragens (MAB) com a Christian 
Aid fortaleceu a organização das populações atingidas. O MAB vivenciou e desenvolveu 
uma importante parceria de trabalho com a Christian Aid, a partir da última década dos 
anos 2000, encerrada no momento em que o escritório do Brasil foi fechado no ano de 
2019. Esta parceria foi além de um apoio financeiro. Sempre tratamos conjuntamente 
e com muita transparência ações que vieram a fortalecer a organização e resistência 
das populações atingidas de várias regiões do Brasil, em especial priorizando o traba-
lho com as mulheres atingidas da Amazônia, buscando dar voz e protagonismo para as 
denúncias sobre as violações dos direitos humanos e ambientais. Esta parceria fortale-
ceu a estruturação das condições políticas e objetivas para a sequência do trabalho da 
organização. Para o MAB, a saída da Christian Aid do Brasil foi uma perda, pois se deu 
num momento complexo da realidade que o país atravessa devido ao governo Bolsona-
ro e a crise da Covid 19”. 

                     - MAB

 Cortes, Brexit e pandemia

 Pela forte tradição de apoio ao Sul e face aos drásticos cortes na cooperação britânica, orga-
nizações e personalidades locais se mobilizaram e criaram a “Aliança da Ajuda” (The Aid Alliance em 
inglês) para defender o compromisso de 2015, de gastar 0,7% do seu orçamento para o desenvolvi-
mento internacional. Também realizam campanhas de conscientização para mudar as percepções 
do público sobre a importância da ajuda internacional, mobilizam personalidades como o Arcebispo 
da Cantuária e denunciam como os parlamentares atuam e votam em relação ao tema.

 Segundo detalhado estudo do Instituto de Desenvolvimento Global da Universidade de Man-
chester de julho de 2021, “Os últimos 18 meses foram alguns dos mais desafiadores de todos os 
tempos para o setor de assistência do Reino Unido, especialmente aqueles que trabalham no desen-
volvimento internacional. À medida que a poeira dos escândalos catastróficos de salvaguarda de 2018 
começou a se estabelecer, a pandemia de Covid-19 atingiu globalmente. À medida que a demanda 
por serviços de assistência aumentava, seu trabalho e renda foram atingidos pelos confinamentos e 
pelo declínio econômico sem precedentes que acompanhou a pandemia. Os impactos dos últimos 
três anos deixarão efeitos duradouros no setor de ONG de desenvolvimento internacional no Reino 
Unido e é importante que tentemos entender o que são e por que eles ocorreram. Isso nos ajudará a 
entender como o setor como um todo pode se tornar mais resiliente no futuro”.

 Ainda não está totalmente visível o impacto do Brexit na cooperação britânica. Em 18 de 
fevereiro de 2021, em uma reunião virtual com deputados e deputadas no parlamento, a diretora 
do CAFOD, Christine Allen, discutiu o impacto dos cortes no orçamento de ajuda, as oportunidades 
para o Reino Unido, o “caos pós-Brexit-COVID”, e a necessidade desesperada de cancelamento da 
dívida. “Embora reconheçamos os desafios econômicos que enfrentamos em casa, nós nos opomos 
aos cortes propostos pelo governo e queremos que a qualidade dos gastos com ajuda seja melhorada. 
Isso não é para nós – temos muito pouca renda do governo – mas para aqueles ao redor do mundo.”

http://aidalliance.org.uk/
https://www.manchester.ac.uk/search/?q=institute%2Bof%2Bglobal%2Bdevelopment&site=University&client=MAN_aboutus_search&searchFilter=website&stq=institute%20of%20global%20development
https://www.manchester.ac.uk/search/?q=institute%2Bof%2Bglobal%2Bdevelopment&site=University&client=MAN_aboutus_search&searchFilter=website&stq=institute%20of%20global%20development


 Respostas ao Brasil

 Para as OSCs entrevistadas, a cooperação britânica foi aberta para entender a situação da pande-
mia de Covid no Brasil e atuou com grande flexibilidade para a utilização dos recursos, apoiando e incen-
tivando a adoção de medidas de segurança sanitária para as lideranças. No caso da Cafod, ainda foram 
destacadas as ações de incidência política que se realizaram sobre a conjuntura brasileira em Londres, 
por exemplo no caso de Brumadinho, e o acompanhamento de editais das embaixadas de outros países 
no Brasil, entre elas, os Países Baixos, para a elaboração de projetos.

 A abertura para repensar os projetos veio com a compreensão que a conjuntura exigia mudanças, 
entre elas a decisão de investir na internet, “revolucionando o trabalho”, pois ampliou a frequência dos 
contatos, facilitou o fluxo de informação, por exemplo entre lideranças de diferentes áreas que estão se 
reunindo em uma frequência que antes não havia. Frente ao desmonte das políticas ambientais e aumen-
to das violências, a internet tem propiciado importantes reuniões oficiais com órgãos de governo como 
o INCRA, IBAMA, ELECNOR, com atas reconhecidas legalmente e que passam a fazer parte do sistema 
oficial do IBAMA, por exemplo.

 Apesar da perda da dimensão presencial, que continua importante, o virtual tem propiciado que 
mais lideranças populares tenham oportunidade de ouvir e falar. “À medida que a pandemia vai melhoran-
do, teremos um modelo híbrido, mas o virtual se mostrou muito importante e, mesmo sendo caro, é mais 
barato que os encontros presenciais, em regiões vastas como a Amazonia, por exemplo”. Para as OSCs 
entrevistadas, um ponto de atenção é como a inclusão digital pode ser estrategicamente sustentável no 
futuro. “A forma virtual se tornou uma ferramenta importante e que não vai deixar de existir após o cená-
rio mais catastrófico da pandemia, mas é preciso aprofundar uma leitura dos limites dessa modalidade, 
mesmo sendo de forma híbrida, em termos de resultados, segurança, concepção da Educação Popular e 
condições de trabalho”.

 Um fato positivo destacado da cooperação britânica é o contínuo apoio ao trabalho de base, de 
formação e uma visão política positiva sobre a necessidade do trabalho de incidência política e denúncias, 
articulado à campanhas globais, com um olhar holístico. Por exemplo, a abertura para entender a mine-
ração não só como uma atividade econômica, mas a partir dos seus impactos nas relações sociais para 
além das ambientais, principalmente assuas consequências para mulheres e crianças.

 A inexistência de escritórios das agências no Brasil torna a relação mais complexa, sem fluidez 
de informação e onde o idioma é uma barreira constante, principalmente na comunicação sobre temas 
complexos como mineração e extrativismo, crise na Amazônia, com o descontrole do desmatamento, 
impacto das mudanças climáticas e desigualdades urbanas. Além do desafio do idioma, é sentida a falta 
de pessoal que conheça a realidade brasileira, o que tem demandado mais tempo para explicações e di-
ficuldade de negociação, por exemplo, sobre a complexidade de mostrar conquistas neste momento da 
conjuntura, com o governo Bolsonaro. “Mostrar resultados hoje tem sido um desafio frente aos avanços e 
diálogos políticos no passado. Difícil traduzir o não ficar pior como um avanço, pois isso exige uma maior 
compreensão de quem está longe, e, para nós, de como transmitir a esperança de cada pequeno passo, o 
despertar sobre a realidade, os pequenos ganhos que têm sido ofuscados pela sobrevivência, pandemia e 
violência. Como transmitir aos doadores que conversar, cuidar e trocar já são conquistas neste momento 
em que a vacinação para, o desmatamento avança, a fome volta?”.

 Dado o complexo contexto da cooperação britânica e certo debilitamento de uma presença 
significativa nas relações com o Brasil, é importante incidir para ampliar a visibilidade das experiências 

3. Incidência para o fortalecimento dos programas de
 cooperação internacional via OSCs



brasileiras e possivelmente reverter esse quadro. Para isso, um dos caminhos seria o fortalecimento 
de alianças e trabalhos conjuntos com organizações britânicas que, junto ou de maneira separada das 
agências tradicionais, têm tido intensas ações de solidariedade. Sem a pretensão de esgotar os atores, 
abaixo estão listados alguns espaços importantes de solidariedade política para recolocar e\ou reforçar 
a realidade atual do Brasil e as lutas populares: 

 • LAB - Possui longa trajetória de visibilizar a situação brasileira, com um intenso trabalho de 
comunicação. Mais recentemente, a sua iniciativa “Brazil Matters” tem colocado na pauta temas impor-
tantes, como os direitos e as lutas das mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, comunidades indígenas, 
negras e LGBT+). Em abril de 2022, realizou um ato em frente à Embaixada do Brasil em Londres, jun-
tamente com a Cafod, Greenpeace, Survival International, Amazon Rebellion, London Mining Network, 
exigindo o fim do genocídio no Brasil. 

 • Survival International - Trabalha em parceria com comunidades indígenas para fazer campanhas, 
incidências e mobilizações pelos direitos territoriais. Realizam pesquisas para visibilizar as violações de direitos 
cometidas por empresas e governos. Promove visibilidade sobre o Brasil desde sua fundação em 1969, quando 
mobilizou respostas a relatórios sobre o genocídio indígena no país. Atualmente apoia diversas comunidades, 
com destaque para as etnias Yanomami, Guarani e Awá. Mobilizou campanhas pelo fim do genocídio indígena 
sob o governo Bolsonaro e para denunciar os impactos dos megaprojetos em terras indígenas. 

 • London Mining Network - Rede de pessoas e organizações que atua no acompanhamento e 
controle dos impactos das empresas mineradoras britânicas junto às comunidades afetadas em diversos 
países. Realizam pesquisas sobre a mineração e suas alternativas, e atuam com projetos de formação e 
divulgação sobre os temas relacionados ao extrativismo. Trabalham diretamente com algumas comunidades 
afetadas e promovem campanhas para denunciar as violações de direitos. Desde 2016 atuam com o MAB 
e outras organizações para exigir reparações para comunidades afetadas pelo desastre causado pela 
Samarco, empresa que integra o conglomerado da multinacional anglo- australiana BHP Billiton.

 O fortalecimento da relação de OSCs brasileiras com atores britânicos fora do ciclo tradicional 
das agências de cooperação também é uma forma de articular parcerias com atores de outros países 
impactados pelo capital britânico ou por megaprojetos e atividades extrativas em geral. De maneira 
geral, reforçar as relações políticas com organizações britânicas para além do apoio financeiro também 
pode abrir possibilidades de incidência junto a governos e reposicionar a sociedade civil brasileira no 
cenário da solidariedade internacional, a partir de seus acúmulos políticos e organizativos.

 A análise da cooperação britânica no Brasil permite afirmar que a dinâmica da cooperação 
internacional está sujeita a múltiplos fatores que não permitem uma previsibilidade ou estabilidade de 
longo prazo. No caso do Reino Unido, dinâmicas internas cumprem um importante papel à medida que 
o financiamento de muitas agências provém em partes de doações individuais e de uma forte cultura 
filantrópica no país. Sendo assim, crises econômicas que afetam as camadas mais vulneráveis da sua 
população, também influenciam diretamente na atuação internacional das agências e nas parcerias com 
parceiros dos países que apoiam. Processos de secularização têm afetado, de maneira particular, as 
agências que dependem das doações das bases das igrejas. Portanto, hoje é ainda mais importante que as 
organizações brasileiras acompanhem os debates junto a organizações britânicas para um planejamento 
de longo prazo em suas atividades.

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

https://lab.org.uk/
https://twitter.com/brazil_matters?t=u2LTqBD-v-lYS0E6HpeYpA&s=03
https://www.survivalinternational.org/
https://londonminingnetwork.org/


 Ainda não é possível prever as consequências das recentes mudanças na política oficial de 
cooperação do Reino Unido. No entanto, os elementos apresentados anteriormente podem dar pistas 
de uma possível nova tendência na cooperação de diversos países onde doadores tradicionais, buscam 
maximizar seu impacto ao focar em menos projetos, países e parceiros. Para fortalecer as pautas 
brasileiras em um cenário global demasiadamente competitivo, é necessário que as OSCs brasileiras 
criem ou fortaleçam relações de reciprocidade com seus interlocutores do Norte global. Dessa forma, 
podem fortalecer seu papel de protagonistas na luta global por justiça e oferecer contribuições efetivas 
que vão além da entrega e execução de projetos específicos.
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