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 Atualmente, a volta da fome no Brasil, a ausência de atuação do governo brasileiro, negando 
o clima e a pandemia, desmontando as políticas sociais e ambientais e as fragilidades das relações 
internacionais de cooperação, têm sensibilizado novos atores globais sobre o contexto brasileiro e 
apresenta uma possibilidade para sensibilizar novos setores na Suíça. A relação da cooperação não 
oficial da Suíça com o Brasil remonta historicamente há décadas, embora o país nunca tenha sido uma 
prioridade política das agências.

 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 suíça no Brasil e subsidiar elementos para ações de incidência das OSCs brasileiras sobre 
políticas de cooperação e 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, 
analisando documentos oficiais do governo suíço, 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 10 entrevistas semiestruturadas com representantes de 
agências e redes, de OSCs brasileiras e pessoas consultoras especializadas no tema.

 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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Princípios Prioridades Presença no Brasil e Método de cooperaçãoOrganização

 A Suíça, dentre os países que compõem o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (DAC/OECD), se destaca por destinar mais recur-
sos para as organizações não governamentais que para agências oficiais do governo. Dessa forma, em 
países considerados não prioritários, como o Brasil, a cooperação para o desenvolvimento se dá quase 
que exclusivamente via organizações não governamentais. Atualmente há uma forte diminuição das 
ongs suíças atuantes no Brasil (por exemplo, a saída da Fastenopfer) e, embora o Brasil nunca tenha 
sido um país prioritário para o governo suíço, sempre houve contatos e interlocuções políticas entre as 
agências suíças e os órgãos oficiais, incluindo a embaixada suíça em Brasília. Dentre as agências suíças 
com atuação relevante no Brasil hoje, destacam-se:

1. Programas e principais focos

HEKS\EPER 

Agência de Ajuda 
das Igrejas 

Protestantes Suíças

Aliança Terre des 
Hommes Schweiz e 
Terre des Hommes 

Suisse

Cáritas Suíça

Os dois membros da Aliança estão com-
prometidos com a mesma visão: Todas as 
crianças e jovens são plenamente capazes 
de ser agentes de mudança para os seus 
direitos e o desenvolvimento sustentável.

Desde sua fundação em 1901, a Cáritas 
Suíça tem fornecido assistência para os 
grupos mais vulneráveis da população 
na Suíça e no exterior, sendo o com-

bate à pobreza sua missão principal. A 
Cáritas Suíça está comprometida com 
um mundo guiado pela solidariedade, 

justiça e paz, onde a dignidade de todo 
ser humano seja respeitada e onde 

todas as pessoas tenham acesso à  ali-
mentação, à água, à saúde, à educação 

e ao trabalho.

No Brasil, atua nas 
áreas de migração e 
assistência humani-
tária como resposta 
à crise humanitária 
da Venezuela. Seus 
projetos focam em 
ações de proteção, 
saúde e transferên-
cia de renda,entre 

outros.

A Cáritas Suíça atua no Brasil desde 
1987, trabalhando em estreita colabo-
ração com seus parceiros  implementa-
dores locais. Desde 2016, mantém um 

escritório de coordenação em Recife/PE.

HEKS/EPER foi fundada em 1946 pela 
Federação das Igrejas Protestantes Suíças. 
Defende os direitos e a inclusão de pessoas 
refugiadas e todas aquelas desfavorecidas 

social e economicamente. Em todo o mundo, 
trabalha em direção a sociedades mais 

equitativas, pacíficas e resilientes. Facilita a 
mudança sistêmica na governança da terra 
e dos recursos naturais e na superação da 
discriminação social, política e econômica. 
Durante crises, provém ajuda humanitária, 
atende necessidades básicas e promove a 

recuperação econômica, viabilizando capaci-
tações para pessoas e comunidades vulnerá-
veis e a sociedade civil. O total de 35% do seu 

orçamento são fundos governamentais.

Trabalha com quatro 
temas  prioritários:

• Acesso à terra e 
território e recursos 

naturais.

• Agroecologia e 
biodiversidade.

• Água, acesso e boas 
práticas de gestão.

• Desenvolvimento 
de cadeias de valor da 
socio biodiversidade e 

acesso a mercados.

Focos no Brasil:

• Educação para o 
Desenvolvimento 

Sustentável.

• Cultura de Paz –  
prevenção e proteção 

contra violências.

• Meios de Vidas  
Sustentáveis.

Apoio direto a projetos de OSCs nos 
Estados de PE, BA e PB.

Foco no bioma cerrado, nos Estados de GO, 
MG, BA, MS, MT e no DF. A agência não se 

considera um ator próprio e atua através de 
organizações parceiras. Está construindo 

uma nova estratégia para o Programa Brasil, 
no momento de reestruturação dos escritó-
rios nacionais e após a fusão com a agência 

Pão para Todos, com foco na incidência 
internacional, articulação sul-sul e trabalho 

junto à opinião pública suíça.

https://en.heks.ch/
https://www.terredeshommesschweiz.ch/
https://www.terredeshommesschweiz.ch/
https://www.terredeshommesschweiz.ch/
https://www.terredeshommesschweiz.ch/
https://www.bing.com/images/search?q=c%C3%A1ritas%2Bsu%C3%AD%C3%A7a&qpvt=C%C3%A1ritas%2BSu%C3%AD%C3%A7a&form=IGRE&first=1&tsc=ImageHoverTitle


 A HEKS\EPER tem origem nas igrejas e há 6 anos enfrenta o desafio de renovação e esta-
belecimento de novas parcerias. Nesse sentido, tem intensificado a captação de recursos junto ao 
setor privado e fundações. Historicamente, as relações com as fundações filantrópicas se deram 
através das comunidades eclesiásticas, e mais recentemente têm se guiado pelos valores e pro-
tocolos da prática de diligência prévia (do inglês, due diligence) para processos de investigação 
de oportunidades de negócios, avaliando os riscos da transação. Um exemplo tem sido a iniciativa 
institucional de apostas em “investimento de impacto”, conceito que vem do mundo empresarial, 
para analisar iniciativas dos próprios movimentos sociais, alternativos à lógica privada.
   
 Para o assessor da HEKS\EPER, o tema prioritário atualmente é o clima e a sua expressão 
principal é o movimento Sextas pelo Futuro (Fridays for Future em inglês), forte na Europa e respon-
sável por países como o Brasil estarem presentes na agenda global. O tema traz “uma oportunidade 
interessante em relação a novos atores e frentes, antes não percebidos como aliados, e temas como 
o papel da biodiversidade, da água, dos sistemas alimentares. Articular clima e biodiversidade, ao 
trabalhar com sistemas alimentares mais sustentáveis como a agricultura familiar e a agroecologia, 
tem um apelo importante para a sustentabilidade e o futuro do planeta”. Para a agência, a resposta 
à pandemia do covid, articulada ao de sistemas alimentares, tornou-se transversal e uma forma de 
arrecadação de recursos, estando já institucionalizada pelo fato de não se vislumbrar o seu final.

 Apesar da ausência do Brasil na agenda suíça, a agência tem conseguido manter a sua 
presença e, nos próximos cinco anos, seguirá no Brasil, entendendo a importância de manter as 
relações com o país. Para o próximo período, coloca-se o desafio de renovar temas e atores, com 
destaque para novos debates sobre o papel do setor privado. Entendendo a diversidade do setor, 
HEKS tem iniciado diálogos com os parceiros para romper resistências de OSCs brasileiras em 
aprofundar relações com atores privados para a renovação da cooperação. Nesse sentido, tem 
mantido reuniões com o Swiss Business Hub e com a Câmara Suíça de Indústria e Comércio.

 No âmbito global, HEKS\EPER faz parte da Aliança ACT e do instrumento de solidariedade 
que é a Cooperação Brasil (KoBra), uma rede formada por mais de 80 membros, entre grupos de 
solidariedade ao Brasil, instituições de apoio e pessoas físicas de países de língua alemã (Alemanha 
e Suíça). Eles provêm das mais diversas áreas, como organizações da sociedade civil, sindicatos, 
igrejas, universidades, movimentos ambientais, de luta por direitos humanos, entre outros. Anual-
mente, organizam a maior conferência sobre o país, a Mesa Redonda Brasil, que reúne entidades 
e associações que trabalham com questões relacionadas ao desenvolvimento político brasileiro, 
em cooperação com movimentos sociais locais. 

 O  trabalho realizado pela Cáritas Suíça no Brasil está inserido na estrutura de gestão regio-
nal do Programa de Resposta à Crise da Venezuela, com seu escritório de coordenação regional 
localizado em Bogotá/Colômbia. Para a TdH, o momento atual é caracterizado pela busca por um 
diálogo sobre os contextos dos países, no sentido de compreender a complexidade social e política, 
assim como a sua atuação pode trazer impactos positivos, para além dos projetos individualmente 
apoiados. “Percebemos uma sensibilidade da sociedade civil na Suíça como um todo, para ques-
tões para além da cooperação internacional diretamente em projetos. or exemplo, em 2020 houve 
a votação da iniciativa, apesar de não ter sido aprovada pela maioria cantonal, teve a maioria pela 
população. a iniciativa mobilizou mais de 100 organizações sociais, sinalizando que o debate se 
encontra também em diferentes esferas, especialmente no contexto econõmico e seus impactos 
sociais”.

 A Fastenaktion (antiga Fastenopfer), agência da Igreja Católica da Suíça, cessou suas ativida-
des no Brasil no final de 2020, após quase 50 anos de atuação no país, devido a restrições financeiras. 
Por causa da pandemia, alguns parceiros ainda estão utilizando recursos anteriormente aprova-
dos. Para o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, “a Fastenopfer, que nos 
apoiou desde 2016, foi fundamental na questão de uma consultoria para reorganização institucional 

https://www.kooperation-brasilien.org/de/netzwerk/unsere-partner
https://fastenaktion.ch/


 Cooperação oficial, relações empresariais e filantropia

 A Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC em inglês) é a agência internacional 
de cooperação que atua no interior do Departamento Federal de Assuntos Exteriores (FDFA em inglês). 
A Agência desenvolve ações diretas, apoia programas de organizações multilaterais e ajuda a finan-
ciar programas coordenados pelas agências suíças e internacionais nas seguintes áreas: Cooperação 
humanitária regional e global e Cooperação com o Leste Europeu. Atualmente a agência não mantém 
programa no Brasil e deixará de cooperar com toda América Latina a partir de 2024.

 A Swissnex Brazil é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Suíça para Educação, Pesquisa e 
Inovação, gerenciada em cooperação com o Departamento de Relações Exteriores, como um anexo do 
Consulado Geral da Suíça no Rio de Janeiro e em São Paulo. Como empreendimento público-privado, 
é parte de uma rede internacional com escritórios nos Estados Unidos, China, Índia e Brasil e trabalha 
em nome da Suíça para expandir as áreas de educação, pesquisa e inovação.

 No campo das relações empresariais, o Swiss Business Hub, através de sua matriz na Suíça 
“Switzerland Global Enterprise”, é a agência oficial do governo suíço para identificar oportunidades de 
negócios das empresas suíças no Brasil e oferecer consultoria para as empresas brasileiras que querem 
abrir uma filial na Suíça. O Brasil é considerado hoje o parceiro comercial mais importante da Suíça na 
América Latina. As relações comerciais são reguladas por acordos multilaterais e devem evoluir para 
acordos bilaterais”, segundo a Câmara de Comércio e Indústria Suíço-Brasileira (Swisscam), que tem 
como objetivo aproximar empresas dos dois países.

 As instituições filantrópicas mais antigas e ainda em atividade da comunidade suíça foram 
criadas para socorrer imigrantes em necessidade, a partir de 1821. Hoje a ênfase da filantropia está 
na assistência, na sustentabilidade e na educação. Em São Paulo, a Associação Suíça de Beneficên-
cia Helvetia administra o Retiro Suíço, moradia para idosos em Campo Limpo Paulista. A Associação 
Filantrópica Criança Feliz, em Cotia (SP), atende crianças e adolescentes em projetos educativos. 
Na Zona Sul de São Paulo, a Arco acolhe jovens e crianças vulneráveis. Em 2002, foi criada a Fundação 
Suíça pelo empresário Jorge Paulo Lemann, que leva o nome de sua família, para “ disseminar boas 
práticas de ensino e estimular o aperfeiçoamento da gestão escolar”.

 

“Há experiências maravilhosas no Brasil que precisam 
ser visibilizadas de maneira mais forte” (Sônia Mota, CESE).

Para as OSCs entrevistadas, o cenário brasileiro após o golpe tem impactado diretamente as suas di-
nâmicas organizativas, principalmente pelo desmonte das políticas públicas, patrocinado pelo governo 
atual. Ressaltaram as boas relações com a cooperação suíça, avaliada como aberta para apoiar questões 
emergentes, tais como o combate ao trabalho escravo, os impactos da mineração, a luta pela água, 
“mesmo quando o Brasil não era prioridade para a ajuda ao desenvolvimento”.

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

interna, para organizar eixos de trabalho e prioridades de atuação em 2017, o que foi fundamental 
para o crescimento da rede”.

 Extremamente ativa no ano de 2018 pela defesa da água, a Articulação Suíça deixou de ser 
atuante desde 2020, devido a diminuição de agências suíças no Brasil e a opção de dialogar via PAD.

http://www.deza.admin.ch/
http://www.swissnexbrazil.org/pt
http://www.s-ge.com/pt/sbh
http://www.swisscam.com.br/
https://www.suicosdobrasil.org.br/filantropia
https://www.suicosdobrasil.org.br/fundacoes
https://www.suicosdobrasil.org.br/fundacoes


 Para a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), a contribuição histórica das agências suíças 
tem sido fundamental para o bioma do cerrado e as lutas dos povos tradicionais, norteada pelo eixo 
dos direitos humanos. Exemplos citados foram a defesa da água, a conservação da biodiversidade 
com autonomia dos povos do cerrado, o apoio à luta das mulheres e defesa das populações.

 “O Diálogo inter-religioso com a comunidade indígena Guarani Kaiowá na defesa dos territórios e 
espiritualidades no Estado do Mato Grosso do Sul (MS) desencadeou a importante Missão Ecumênica, 
apoiada pela HEKS\EPER. O apoio ao Fundo de Pequenos Projetos (FPP) da CESE tem possibilitado que 
grupos locais acessem recursos para a defesa de suas lutas, principalmente as mulheres cerradeiras 
no trabalho de formação sobre gênero e raça, além do debate mais geral sobre o papel das mulheres 
nos lugares de resistência nos territórios, principalmente as quebradeiras, as rezadeiras Guarani, entre 
muitas outras”.

 Em relação à pandemia, a TdH aprovou apoios de emergência para mitigar os efeitos da pandemia 
nos Estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Sergipe. Houve distribuição de cestas de alimentos em 
parceria com produtores agroecológicos, o que também contribui para minorar os impactos das últimas 
enchentes no sul da Bahia, que veio se juntar aos efeitos da pandemia. Para a TdH, “foi importante a 
criação de protocolos de 

 Um aspecto avaliado positivamente foi o aumento da solidariedade por parte da HEKS\EPER e 
a TdH, refletida em uma maior flexibilidade com prazos de relatórios e rubricas orçamentárias. Em dois 
anos, o CEAS, juntamente com o FPP da CESE, adquiriu 20 toneladas de alimentos para cerca de 1700 
famílias. “HEKS\EPER teve a sensibilidade para aceitar o reajuste de rubricas orçamentárias não gastas 
devido à pandemia (viagens e itens de administração como água e luz), o que rendeu 9 toneladas de 
alimentos para 600 famílias”. No início da pandemia, as regras da Suíça foram aplicadas aos projetos, 
como por exemplo a proibição das viagens, o que foi positivo para algumas organizações brasileiras se 
refazerem e repensarem os seus métodos de trabalho. Ao longo do ano, algumas agências entenderam 
a necessidade de incorporar a inclusão digital e a questão emergencial do meio ambiente e sanitária 
pela pandemia em novos projetos trienais, com diálogos e abertura para estes temas.

 Frente às mudanças de dinâmicas de trabalho e à impossibilidade do presencial, se vislumbra a 
perspectiva de uma maior incidência política em relação ao apoio nos territórios do cerrado e as ativi-
dades conjuntas com o Fórum Ecumênico da Aliança ACT (FEACT) na denúncia da violação de direitos 
humanos, como a citada Missão ecumênica junto ao povo indígena Guarani Kaiowá do MS, e mesmo 
com o PAD, na articulação sobre o tema de direitos humanos na Suíça. No caso das agências suíças, é 
avaliado como positivo ter equipes no Brasil, que entendem as especificidades do país, acompanham 
o tema financeiro e exercem mediação metodológica com suas sedes na Suíça, contribuindo para 
a autonomia dos parceiros.

 Para as OSCs entrevistadas, a pandemia trouxe a necessidade de grandes readaptações, pois 
grande parte do trabalho era de campo presencial. Por exemplo, articulações no Congresso Nacional - 
como o Projeto de Lei 191 que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em 
reservas indígenas - foram suspensas; houve a necessidade de conseguir consultorias locais para que o 
trabalho do Observatório dos Conflitos de Mineração no Brasil, que mapeia os conflitos junto com a CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), pudessem se deslocar para, por exemplo, a área indígena Munduruku, 
gerando parcerias inéditas para pesquisas locais; a realização de assembleias massivas virtuais.

 Para a CESE, a pandemia significou uma mudança total de direcionamento para tornar as forma-
ções, antes presenciais, virtuais. Esse movimento necessitou de capacitações, medidas de segurança, 
uso de novas tecnologias e ferramentas e trouxe resultados positivos ao atingir mais pessoas. “Vamos 
continuar com a formação híbrida, mesmo que a Educação Popular nos coloque a necessidade tam-
bém do presencial, pois a questão é como garantir custos e qualidade para a promoção de formações 
híbridas, por exemplo sobre o tema da diversificação de recursos”.



 Em muitos locais, o apoio à comercialização das cooperativas parou, devido à pandemia, e muitas tiveram 
que ressignificar o trabalho, adotando mudanças substanciais para garantir o fortalecimento das experiências.

 Um exemplo foi a Associação de Produtores de cachaça e derivados da cana (açúcar e rapadurinha), 
do município de Itarantim (sul da Bahia), que passou a produzir álcool 70, a exemplo do MST no sul do país. 
Produziram 2000 litros de álcool para uma ampla distribuição, na perspectiva de reforçar a aliança campo-
-cidade, contando com o apoio técnico da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB - campus de 
Itapetinga). “A HEKS\EPER aceitou esse reajuste pelo seu espírito de solidariedade, sensibilidade e escuta e 
reforçou a parceria entre CEAS e a Associação, pois a conjuntura intensificou a difícil situação econômica e 
tem obrigado as OSCs a reaprender como fazer o debate sobre a insegurança alimentar, colocando o alimento 
como ato de resistência.”

 O tema que ganhou grande visibilidade com a pandemia foi a exclusão digital, sobre como a virtuali-
dade também é uma forma de excluir comunidades, e a necessidade de favorecer o acesso à internet. Pelas 
mudanças de rubricas orçamentárias, foi possível a compra de pacotes de dados, internet e o apoio a desloca-
mentos até onde se poderia conectar. Outro eixo, já experimentado anteriormente, foi o do apoio humanitário 
emergencial, agora de forma direta com o tema da segurança alimentar como direito humano, gerando muitos 
acordos com organizações indígenas e pastorais das igrejas para compras de cestas da agricultura familiar, 
como forma mais rápida para comida de qualidade chegar às comunidades. A volta da fome tem demandado 
uma reflexão política mais articulada sobre o porquê da situação na qual o país vive atualmente. A tarefa da 
politização tem sido realizada por meio de panfletos que acompanham as cestas, que não apenas tratam sobre 
covid, uso das máscaras e importância da vacina, mas também sobre a pobreza menstrual e a necessidade 
do Vale Gás frente à volta de cozinhar com carvão e álcool, retrocesso com muitos riscos.

 Para TdH, de uma forma geral, “o contexto da cooperação internacional global tem sofrido mudanças, 
em termos técnicos e políticos, com uma nova dinâmica no debate político internacional, novas possibilidades 
de atuação, novos meios de diálogos e talvez seja também o momento desse diálogo ganhar novos formatos”. 
Adicionam que, “em um mundo pandêmico e de mudanças climáticas causadoras de desastres e catástro-
fes, em um contexto econômico globalmente interdependente, qual o papel que todos nós devemos assumir 
dentro da cooperação internacional? Talvez esse seja o principal desafio: olhar para o que fizemos e reavaliar 
em um novo cenário”. 

 É difícil prever as perspectivas, mas pelas entrevistas parece que a cooperação suíça vê as parcerias 
com o Brasil para além do apoio financeiro, para que os diálogos fortaleçam o cumprimento de direitos hu-
manos e fundamentais no Brasil.

 Para o fortalecimento dos programas de cooperação suíça via as OSCs, é importante considerar os 
seguintes pontos para incidência:

 • Readequar o tema dos recursos financeiros como parte de uma estratégia de solidariedade política 
ao Brasil neste momento de grandes retrocessos, reaprendendo que hoje no Brasil é necessária uma mobili-
zação ampla da solidariedade internacional. Ao mesmo tempo, aprofundar o foco nas evidências concretas 
dos resultados de programas e projetos, reconfigurando a reflexão e a prática do que seria impacto em um 
momento de desmonte de políticas sociais, ambientais e de direitos humanos. Quando se faz difícil (ou mesmo 
impossível) avançar no enfrentamento às desigualdades e violências, manter o conquistado deve ser visto 
como um resultado positivo. Desta maneira, posicionar-se melhor para responder satisfatoriamente ao grande 
desafio do nível crescente de demandas de monitoramento, frente a atender os desafios políticos e lidar com 
a burocracia, em um momento de corte de pessoal em muitas OSCs.

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



 • Qualificar as competências técnicas sobre temas específicos para a produção de dados relevan-
tes para um embate mais profissional, ao analisar mais profundamente sobre os recentes e complexos 
sistemas de monitoramento (mais amplos que a cooperação suíça), que têm implicado uma grande 
carga de trabalho. Indicadores relacionados às conquistas e ampliação das ações têm sido vistos com 
pouca aderência à realidade local, pois é difícil mensurar, frente ao desmonte de direitos conquistados 
no contexto atual brasileiro, novas conquistas, como também planejar novas áreas de trabalho. As cres-
centes demandas desses novos instrumentos de monitoramento, baseados exclusivamente nos ODS são 
vistos como restritos, frente a temas estratégicos como a defesa dos territórios, a comercialização local, 
a democracia do acesso à terra e reforma agrária, o direito à moradia digna. Os ODS são considerados 
importantes para o diálogo, mas insuficientes para dar conta de uma realidade multifacetada.

 • Fortalecer a comunicação de mão dupla, intensificando a produção ágil de materiais sobre as 
dinâmicas de poder e as novas formas de resistências no Brasil; intensificando as alianças e sintonizando 
a comunicação mais estrategicamente no campo da disputa de narrativas, fazendo ecoar as vozes das 
mulheres e das juventudes frente à pauta de retrocesso de direitos; ressoando mais fortemente a con-
juntura do Brasil para um público suíço amplo, na linha da defesa e reafirmação dos direitos humanos 
e de apoio às agências com materiais que as ajudem, também, na arrecadação de recursos.

 • Intensificar o processo de diálogo iniciado com a roda de conversa entre organizações brasileiras 
e suíças sobre o Acordo de livre comércio entre o Mercosul e a área europeia conhecida como EFTA, 
em inglês, que envolve países como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, recentemente assinado 
em tempo recorde de aprovação (2017-2019), enquanto o acordo Mercosul e União Europeia levam 
mais de 20 anos. Em um momento em que o país está sob ameaça de ruptura institucional e retrocessos 
sociais, políticos, econômicos e ambientais, há pouco conhecimento e transparência sobre o acordo. 
Há um trabalho de incidência a ser realizado de maneira conjunta, pois em um momento de avanço 
do agronegócio, flexibilização da legislação ambiental e sendo a Suíça um importante polo químico e 
farmacêutico, é imprescindível analisar e atuar sobre os possíveis impactos, por exemplo, em relação 
aos temas das patentes, impactos ambientais, situação das mulheres extrativistas. Como a legislação 
suíça permite referendos sobre temas como este, seria importante parcerias com organizações suíças 
para uma incidência sobre o tema, sob o eixo dos impactos socioambientais. Tanto HEKS\EPER como 
TdH estão participando das discussões e acompanhando os desdobramentos da articulação. O diálogo 
com a embaixada continua sendo visto como uma oportunidade para redes como o PAD, que em suas 
visitas regulares possibilitam apresentar os trabalhos e compartilhar sobre a realidade brasileira.

 • Gerar fortes evidências sobre como os temas de mineração e garimpo se vinculam a muitos 
outros, como o combate à violência, a incidência global em direitos humanos junto ao sistema da ONU, 
a luta nos territórios, as terras indígenas frente o avanço da mineração, o impacto do extrativismo na 
vidas das mulheres, com o aumento do alcoolismo e da violência.

 • Ampliar a incidência política (denúncia e articulação) global com as agências suíças sobre as 
exportações de produtos agrícolas para países da Europa, a partir da elaboração de uma agenda conjunta 
de ações, com um conjunto de parceiros com potencial já estabelecido, ressaltando a importância dos 
gestores escutarem as organizações da sociedade civil no monitoramento e rastreamento dos produtos 
oriundos de desmatamentos de todos os biomas

 • Acompanhar de forma mais permanente, as políticas comerciais internacionais suíças, que estão 
ou podem vir a influenciar as políticas de cooperação, tanto governamentais quanto não-governamentais. 
Um exemplo importante é o mapa interativo (versão ainda somente em francês) lançado em 2021 pela
organização suíça Public Eye, que mostra as plantações que pertencem a diversos fundos de capital 
e empresas sediadas na Suíça: https://plantations-suisses.ch/ O mapa mostra as plantações que per-
tencem a grupos suíços também no Brasil. Para o MST é “um instrumento muito útil para ajudar a mapear 
a presença do capital internacional sediado na Suíça não só no Brasil, onde é muito significativa, mas 
em todo o mundo”. Nesse sentido, o aumento de fundos do setor privado nas agências precisa ser 

https://plantations-suisses.ch/


visto com cautela, pois mesmo entendendo que existe uma diversidade no setor privado, com algu-
mas empresas seria extremamente difícil pensar e sustentar trabalhos conjuntos, como por exemplo, 
o setor de agrotóxicos. Nesta direção, seria importante acompanhar também a acordo entre o Banco 
Suíço UBS e o Banco do Brasil assinado em 2020 que prevê o financiamento do agronegócio brasileiro.

 Ao longo dos últimos anos, as OSCs brasileiras manifestaram solidariedade com as lutas de 
outros países em diversas ocasiões, principalmente do Sul, também como reflexo de algumas políticas 
externas 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, partidos) para repensar a 
mobilização política internacional, amplificando as denúncias dos retrocessos (e atropelos) e gerando 
solidariedade política mais robusta.

 Esse movimento, para ser efetivo, necessita equacionar a aparente contradição entre necessitar 
de solidariedade política e financeira e não se colocar, nem aceitar um papel de “recipiente passivo, de 
vítima”. Embora o apoio financeiro seja fundamental principalmente nestes momentos de criminalização 
das organizações, esgarçamento da democracia e crescimento de fundamentalismos, é urgente uma 
aliança política para ampliar a defesa da democracia, da justiça e dos direitos humanos, construindo 
propostas conjuntas de incidência, refletindo conjuntamente sobre os acordos comerciais, para que as 
OSCs entendam e pautem esses temas para ser ouvidas.

 Em um momento de aumento das fragilidades ocasionadas pelas políticas governamentais e 
os fundamentalismos, as OSCs 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, intensificar e amadurecer o diálogo com 
os diversos parceiros sobre o desafio de continuar solidários ao Brasil, em um complexo momento de 
esvaziamento e desgaste da democracia, anulação das   relações   com   o Estado, esvaziamento ou 
destruição dos conselhos e outros espaços de participação, quando, em governos anteriores, o acesso a 
políticas públicas motivava muito da intencionalidade política e estratégica das agências. Nesse sentido, 
nota-se que a cooperação com atores suíços pode contribuir para que OSCs brasileiras ampliem seus 
horizontes de atuação e renovem suas parcerias e linhas de trabalho.

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

https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank.html


Entrevista sobre cooperação internacional com Paul Valentin: Virtual Walk Talk Listen with Paul Valentin 
(episode 66) · Walk Talk Listen Podcast (spotify.com)
 
Blueprint for a Human Rights Impact Assessment of the comprehensive free trade agreement between 
EFTA and Mercosur1 Key Messages (mimeo) https://plantations-suisses.ch/

Estudo Socioambiental da Bacia do Rio Pardo - Irrigação, monoculturas e crise hídrica, Salvador 2018. MIMEO

Água: https://www.facebook.com/emdefesadosterritorios/photos/2088296844530193 

https://www.facebook.com/PADBrasil/photos/1781661255231902 

http://emdefesadosterritorios.org/o-comite-usa-a-arte-e-cria-exposicao-que-debate-o- modelo-mineral-
-brasileiro/ 

https://www.facebook.com/emdefesadosterritorios/photos/2075333605826517 

http://emdefesadosterritorios.org/a-exposicao-do-comite-estara-em-teresina-no-forum-de- mineracao-
-e-os-impactos-socioambientais-no-piaui/

Mineração: http://emdefesadosterritorios.org/o-manifesto-da-campanha-mineracao-nao-e- essencial-
-a-vida-sim-recebe-o-apoio-de-mais-de-100-organizacoes-e-650-pessoas/ 

http://emdefesadosterritorios.org/manifesto-mineracao-nao-e-essencial-a-vida-sim/ 

http://emdefesadosterritorios.org/lancamento-livro-o-cerco-do-ouro-garimpo-ilegal- destruicao-e-lu-
ta-em-terras-munduruku/ 

https://open.spotify.com/show/0yaD4Rcp3tTN6MwKKxSdIh 

http://emdefesadosterritorios.org/entre-mais-de-90-pautas-de-reporteres-de-todo-o-brasil-a- publica-
-e-o-comite-nacional-em-defesa-dos-territorios-frente-a-mineracao-selecionaram-as- quatro-propos-
tas-vencedoras-das-microbolsas/

http://emdefesadosterritorios.org/cfem-o-que-e/

Ecumenismo: https://www.youtube.com/watch?v=U86uNHRWAok

Fórum Ecumênico ACT Brasil manifesta solidariedade aos Povos Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do 
Sul: https://www.youtube.com/watch?v=BEwKwqRNiUI&t=129s

Missão Ecumênica “Pelas Águas dos Cerrados da Bahia”: https://www.youtube.com/watch?v=cFKq-
SAXdNeY&list=PL7t1hcltcBA4Qc9uC6QoaMdzJYfqr1L Nz&index=28&t=542s

Missão Ecumênica - Guarani Kaiowá (2015): https://www.youtube.com/watch?v=wSz9Wd1q0- c&lis-
t=PL7t1hcltcBA4Qc9uC6QoaMdzJYfqr1LNz&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=s14xjMtZjGY&list=PL7t1hcltcBA4Qc9uC6QoaMdzJYfqr1L Nz&in-
dex=31
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• Ação conjunta CEAS - HEKS\EPER

 O Rio Pardo abrange 3 biomas (cerrado, caatinga e mata atlântica), nasce na cidade 
de Montezuma (MG) e percorre 400 km até sua foz na cidade de Canavieiras, no litoral da 
BA. Trata-se de uma bacia hidrográfica importante mas que não conta com nenhuma gestão 
do Estado, apenas um Comitê Municipal de Gestão em Mosquito, um afluente em MG.
O CEAS trabalha nessa área há décadas, muito afetada pela pecuária extensiva nos Gerais 
nos anos 60, pela dominação do monocultivo do eucalipto desde os anos 70 e pela construção 
de barragens nos anos 80, principalmente a de Machado Mineiro, na divisa entre os Estados 
de MG e BA. Ela foi construída nos anos 80 para fornecer água e energia para a população, 
mas na verdade atinge irrigantes do café para grandes e médias fazendas. Comunidades
já denunciavam, há anos, os efeitos da mineração, carvoaria e barragens e o CEAS apoiou 
várias greves de trabalhadores. 

 O aumento das ameaças aos territórios e biomas foi colocando a necessidade de 
articular um debate mais público, denunciar e anunciar as boas novas das organizações. 
Em 2015 a articulação se reinicia com o primeiro encontro em Canavieiras. Em 2013 e 2014 
o CEAS, a região passou a ser prioridade para a HEKS\EPER ao eleger o tema da água, 
contribuindo, já há sete anos, para a articulação, com um papel ativo, não apenas financiando. 
Foram então realizadas ações concretas com as comunidades para a revitalização das 
nascentes, combinadas com incidência na política local. Um desafio é a falta de estudos 
socioambientais, principalmente de hidrologia, sistematizando o que é sequestrado da água 
e os conflitos sociais existentes, embora haja parcerias estratégicas com as universidades 
UESB e UFBA. Produtos importantes das articulações são o site Observatório Pardo e a 
cartilha sobre a gestão das águas, como um produto a ser trabalhado amplamente.




