
Era uma vez…
●Parceria estratégica 
entre Brasil e Alemanha 
(2015)
●„Decarbonização“ 
como conceito chave
●Energia + Amazônia



A crise



Pior é sempre possível



A cooperação alemã em tempos de 
Temer e Bolsonaro

Substituir a cooperação com Ministério de Meio 
Ambiente por cooperação com Ministério de 
Agricultura
●Buscar mais cooperação com os Estados (MT, PA, 
MA)
●Buscar novos parceiros (MPF)



Lula, Marina e ….um novo
 começo /Reset



Proposta de Diálogo PAD – KoBra
1. Conceitos Básicos

● Fortalecer a cooperação (CI) com a Sociedade Civil
● Fortalecer o Dialogo com a Sociedade Civil e os movimentos sociais no 
Brasil e na Alemanha
● Articular a CI com  políticas públicas do Brasil
● Cooperar primeiramente com as vitmas do Agronegocio e apoiar as 
inicitiavas de resistência (Povos Indigenas…)
● Respeito a Direitos Humanos / Feminismo / Pós-colonialismo



O que tem urgencia…
● Reativar o Fundo Amazônia – com Reformas
● Apoio a Fundo Podaali e outros fundos das pop. tradicionais
● Apoiar intensificação imediata dos controles ambientais – combate ao 
desmatamento
● Diálogo com sociedade civil na Brasil e na Alemanha sobre o futuro da 
CI (e com Gov. Brasileiro, claro)
● Não restringir este diálogo a parceiros de projetos
● Necessitamos um diálogo político e conceitual!



Prioridades de Futuro 1 
Clima, Meio Ambiente...

● Os territórios são fundamentais, estão sendo ameaçados e devem 
ser protegidos! Entre outras demandas:
Retomada do apoio à demarcação das terras indignas.
Apoio  à regularizacao dos Territórios das Quilombolas
● Fortalecer a cooperação com as instituições que trabalham com 
os povos indigenas e comunidades tradicionais!
● Apoio à agroecologia - Nenhuma cooperação com o agronegócio!



Prioridade 2 Energia
● Lançar um processo de consulta com a sociedade civil e grupos 
interessados e afetados sobre a estratégia de cooperação em matéria 
de energia renovável e eficiência energética;
● Informação, transparência, consulta e envolvimento da sociedade civil 
em uma estratégia de cooperação na produção de hidrogênio verde no 
Brasil para a exportação para a Alemanha;
●  Participação da sociedade civil na concepção de programas e projetos 
concretos no setor do hidrogênio verde.



Participação
 Participação da sociedade civil em processos de negociação bilateral.
●Acesso às informações relevantes na preparação das consultas e negociações 
governamentais (transparência);
● Preparação conjunta durante as consultas habituais na Alemanha;
● Participação de forma apropriada nas consultas e negociações (por exemplo, com status 
de observador)
●Oportunidades para os atores da sociedade civil participarem do planejamento, 
monitoramento e avaliação de projetos de cooperação para o desenvolvimento;
●Consultas regulares e ad hoc ou outros formatos de discussão com BMZ e o Minstério 
das Relaçoes Exteriores da Alemanha e na Embaixada da Alemanha no Brasil.



Outros Temas
● Fortalecer a agenda de Direitos Humanos
● Proibição de exportação de agrotóxicos (e 
ingredientes) prejudiciais à saúde, completando o 
acordo com a decisão do acordo da coalizão, bem 
como a iniciativa do Ministério da Agricultura alemão;
● A lei sobre a devida diligência corporativa nas 
cadeias de abastecimento deverá ser implementada  
e aperfeiçoada.
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