
 
 

 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 | ISSN 2358-2138 
 

 

 A COOPERAÇÃO BRASILEIRA COM OS PAÍSES DA ÁFRICA 
SUBSAARIANA: A ATUAÇÃO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO 

 
 
 

João Pedro Valandro Bertani1 
ESPM-Sul  

 
Diego Pautasso2 

ESPM-Sul  
 

Resumo 

 O presente trabalho visa a compreender a inserção internacional do 
Brasil na África Subsaariana através das políticas de cooperação técnica para o 
desenvolvimento no âmbito da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), focando no 
setor agrícola. Após realizar um balanço das mudanças da Política Externa 
Brasileira (PEB), a partir da inflexão diplomática autonomista de Celso Amorim, a 
pesquisa faz um levantamento quantitativo e panorâmico dos 515 (quinhentos e 
quinze) projetos empreendidos pela ABC com os parceiros africanos como forma de 
discutir a cooperação Sul-Sul. Amparando-se numa pesquisa de tipo bibliográfica-
documental, percebe-se a importância da ABC como instrumento de política 
externa e fator de desenvolvimento econômico para os países recipiendários. 
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Introdução 

 A projeção internacional do Brasil passou por uma inflexão 

diplomática a partir da chegada de Celso Amorim no Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), delimitando novas diretrizes de atuação da política externa em 

uma perspectiva mais autonomista, buscando um maior protagonismo do país na 

agenda internacional. A conjuntura externa era caracterizada pelo declínio relativo 

das grandes potencias, somado a crise de governança mundial encontrada nos 

tradicionais polos de poder, enquanto se percebia a ascensão de países emergentes 
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que passaram a reivindicar maior espaço político e econômico nos centros 

decisórios mundiais. 

 Diante desse contexto, o Itamaraty posiciona-se de maneira 

afirmativa ao fomentar o desenvolvimento econômico de outros países, através de 

projetos de cooperação técnica coordenados no âmbito da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC). Como foco deste estudo, aborda-se aqueles firmados com países 

da África Subsaariana, continente que o Brasil tem uma dívida histórica, cultural e 

emocional pelos séculos de escravidão. Tendo em vista as similaridade geofísicas 

entre os dois lados do Atlântico, nota-se uma especial contribuição de Brasília com 

sua expertise no setor agrícola, área onde se encontra a competitividade da 

economia brasileira e a maior demanda por parte dos parceiros africanos em 

projetos de cooperação técnica. 

 Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a 

atuação brasileira na África Subsaariana, através dos mecanismos cooperativos 

desenvolvidos pela Agência Brasileira de Cooperação. Como objetivo específico, 

espera-se discutir a reorientação da Política Externa Brasileira no século XXI e a 

consequente prioridade conferida ao continente africano, além de analisar 

atentamente as ações do Brasil no que se refere aos projetos de cooperação 

promovidos pela ABC. Este estudo justifica-se na medida em que auxilia a 

compreensão acerca das mudanças ocorridas na inserção internacional do Brasil nas 

duas últimas décadas, bem como colabora no debate sobre o desenvolvimento da 

cooperação Sul-Sul, sobretudo nas ações internacionais do Brasil via ABC. 

 Com o intuito de alcançar os objetivos de pesquisa, o trabalho será 

construído como pesquisa bibliográfico-documental, amparando-se na produção 

acadêmica já desenvolvida, bem como nos documentos que permitam dar suporte 

empírico à proposta analítica. Dessa forma, o artigo irá se estruturar em três (3) 

subdivisões principais. Em primeiro lugar, será analisada a inflexão diplomática 

brasileira com as mudanças propostas pelo governo Lula e seu chanceler Celso 

Amorim, caracterizando as novas diretrizes da projeção internacional brasileira em 

seu contexto global, discutindo o relançamento da política externa do Brasil no 

continente africano. Em segundo lugar, será feito um mapeamento de todos os 

projetos de cooperação técnica empenhados pela ABC com os referidos parceiros, 
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atentando para as particularidades de cada um. Por fim, serão analisados, 

especificamente, aqueles projetos desenvolvidos na área agrícola. 

 De forma semelhante aos relatórios (parcial ou final) do PIC, este 

artigo deve indicar as fontes usadas na pesquisa. Solicita-se que sejam usadas as 

regras que integram o manual de normalização de trabalhos acadêmicos, 

disponibilizado pela biblioteca da ESPM. Destacamos aqui as principais regras de 

citação. 

 

A Inflexão Diplomática 

As funções de “negociar, coordenar, implementar e acompanhar os 

programas e projetos brasileiros de cooperação técnica” (ABC, 2014), atribuídas à 

Agência Brasileira de Cooperação, inserem-se na matriz de relançamento da 

projeção internacional do Brasil a partir da gestão Celso Amorim no Ministério das 

Relações Exteriores. Trata-se de uma inflexão para com as diretrizes norteadoras 

do governo anterior, visando relacionar o objetivo de projeção internacional 

através da criação de meios que conferem maior liberdade de atuação da política 

externa (LIMA, 2005, p 34). Neste sentido, a África, sobretudo a região 

Subsaariana, recebe uma atenção especial, pela qual o continente africano passa a 

desempenhar vetor fundamental de política externa, autodefinida como afirmativa 

e propositiva, combinando uma nova percepção sobre a ordem internacional com a 

transformação social interna (VISENTINI; PEREIRA, p 4).  

 Conforme a nova visão de política externa brasileira, novos arranjos 

faziam-se necessários para que os atores emergentes pudessem ser mais ativos e 

exercessem maior influência no tratamento de temas de interesse global (IPEA, 

2011).Houve o aparecimento de um espaço propício a afirmação de um novo 

policentrismo em reação ao unilateralismo de Washington com seu 

enfraquecimento de poder e político (RICUPERO, 2010). Em contrapartida, a 

ascendência de países emergentes (Brasil, Índia, África do Sul, China, Turquia, 

Indonésia) acarretou em novos fluxos de investimentos e comércio, bem como na 

multipolarização dos mecanismos de decisão mundial. Como exemplo, nota-se o 

reconhecimento do G-20 como força aglutinadora de interesse de diversos atores 

relevantes, facilitando uma interlocução mais direta, fluida e transparente 

(AMORIM, 2005 p.4). Nesta linha, buscou-se uma ativa inserção internacional 
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voltada a alterar a correlação de forças do mundo, resistindo às pressões das 

potencias mundiais e promovendo novas coalizões com países periféricos e 

emergentes (SARAIVA, 2002 p.21-23). 

 Estes esforços derivam da visão de que existe espaço para uma 

diplomacia mais afirmativa no plano global, refletindo uma certa avaliação de 

conjuntura mundial, que assume a existência de brechas para uma potência média 

como o Brasil, que, por via de uma diplomacia ativa e consistente, podem até ser 

ampliadas (LIMA, 2005 p.5). Evidencia-se uma proposta de promoção de uma 

agenda comum entre os países em desenvolvimento, pela qual Brasília assume 

papel preponderante, articulando a diversificação de vínculos com os países 

desenvolvidos, visando angariar investimentos e abertura de novos mercados, além 

da assumida pretensão em conquistar um assento permanente no Conselho de 

Segurança da ONU (RIBEIRO, 2009 p.189). 

 Os ajustes na diplomacia brasileira a partir do governo de Luis Inácio 

Lula da Silva podem ser classificados dentro de uma estratégia de autonomia pela 

diversificação, aderindo aos princípios e as normas internacionais por meio de 

alianças Sul-Sul, inclusive regionais, e de acordos com parceiros não tradicionais, 

através da crença de que eles reduzem as assimetrias nas relações com países mais 

poderosos e aumentam a capacidade negociadora nacional (VIGEVANI & CEPALUNI, 

2007). O governo de Lula apresenta-se como o afortunado herdeiro de uma Nova 

República que havia consolidado a democracia das massas, a coesão social interna 

e a estabilidade dos horizontes econômicos (RICUPERO, 2010 p. 28).  Durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, prevaleceu a estratégia de autonomia pela 

participação (VIGEVANI & CEPALUNI, 2007, p 282-3), onde havia a concepção de 

que a busca de credibilidade frente aos países centrais teria como contrapartida 

“reconhecimento político, concessões comerciais e ajuda financeira e tecnológica” 

(PECEQUILO, 2008, p 138-141).    

 Com isso, as relações com a África Subsaariana e demais países 

periféricos foram tratadas como assuntos secundários. Houve uma diminuição na 

presença econômico-comercial e política na África, implicando em um refluxo nas 

ações de Brasília voltadas a desenvolver projetos econômicos para o 

desenvolvimento do continente (SARAIVA, 2002, p.10). Interesses políticos e 

estratégicos de longo prazo não foram levados em conta (VISENTINI; PEREIRA, p.1). 
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Neste aspecto, a retomada desta visão faz parte do objetivo de política externa de 

Lula em levar o Brasil a uma posição privilegiada na arena política internacional, 

combinando sua importância geográfica, demográfica e econômica (SEIBERT, 2012 

p.44). 

 Vislumbra-se o relançamento da política africana do Brasil a partir de 

um cálculo político, estando dentro do projeto de cooperação Sul-Sul de 

desenvolvimento e servindo de elemento constitutivo no esforço do redesenho da 

inserção internacional brasileira (SARAIVA, 2002). Isto é, como destaca Lima (LIMA, 

2005, p. 31), se a diplomacia brasileira consolida o apoio regional, 

automaticamente fortalece suas aspirações e presença nos assuntos mundiais. 

Assim, a diplomacia brasileira faz uso do processo de integração para estabelecer 

ou consolidar uma rede de cooperação e de poder direcionada ao Sul (CERVO, 

2010, p. 23).  No que concerne ao imediato cálculo econômico desta inserção 

internacional, verifica-se que  a realidade atual do continente africano combina 

dívidas crescentes e estagnação econômica, revelando que todos esse anos de 

políticas de ajuste estruturais não foram suficientes para dar partida ao 

crescimento sustentado na África (PIMENTEL, 2000 p.10).  

 A presença do Brasil na África constitui-se em um antigo anseio do 

país pelo qual estão presentes laços históricos, a condição brasileira de país com 

grande população de afrodescendentes e, também, os esforços internos do governo 

para a promoção da igualdade racial (AMORIM, 2005 p.9). Em seus discursos oficiais 

de defesa ao estreitamento brasileiro com o continente africano, Lula também 

atentava-se para a dívida histórica, cultural e emocional que o Brasil tem com a 

África pelos séculos de escravidão(SEIBERT, 2012 p. 43). Fato este que acaba por 

legitimar a Brasília um papel preponderante nas ações voltadas ao continente 

africano, em detrimento de outros atores. 

    Este especial destaque da atual diplomacia brasileira é comprovado 

pela expansão das redes de embaixadas, viagens oficias, aumento no intercâmbio 

comercial, crescimento do investimento de empresas privadas brasileiras, 

disponibilização de linhas de crédito via Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), financiamento público às exportações de bens e 

serviços, missões empresariais. Desde 2003, o Brasil (re)abriu embaixadas em 17 

países, alcançando um total de 35 em todo o continente, somado a dois 
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consulados-gerais e, a partir do reconhecimento formal da República Centro-

Africana e do Sudão do Sul, Brasília passou a manter relação com todos os países 

africanos (PATRIOTA, 2011 p.10). Pelo lado africano, o número de embaixadas no 

Brasil aumentou de 16 para 33 representações (CABRAL, 2011 p.19). Trata-se de 

uma posição privilegiada, que traduz os anseios da diplomacia brasileira em alçar o 

país a um lugar de destaque nas relações internacionais. 

 Indubitavelmente, o estreitamento nas relações com a África cria 

oportunidades para empresas brasileiras inserirem-se no continente, diversificando 

investimentos em diferentes mercados e gerando emprego e renda. A atuação de 

companhias do porte de Petrobras, Vale, CNO, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, 

Andrade Gutierrez e Marcopolo faz parte da perspectiva brasileira, realizando 

empreendimentos que visam o desenvolvimento do continente, alocando recursos 

num total de 19 países  norte e sul do Saara, tendo Angola como principal destino, 

seguida por Moçambique e África do Sul (CABRAL, 2011 p.20). 

  Estas iniciativas fazem parte da agenda do conselho de ministros da 

Câmera de Comércio Exterios (CAMEX) ao enviar missões de autoridades e 

empresários à África, uma ação desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex). Um aumento no intercâmbio comercial com os 

países africanos possibilitará às empresas brasileiras, conforme destaca (VEIGA, 

2011 p.12), “conhecer as potencialidades do mercado, identificar oportunidades de 

novos negócios, descobrir parceiros, identificar ativos compatíveis com suas 

necessidades e fazer conhecer sua marca”. 

 Em missão recente, Ricardo Schaefer, secretario-executivo do MDIC, 

diz que estas ações devem ser lidas como complementares àquelas de cooperação, 

uma vez que a abordagem brasileira visa a parceria técnica e humanitária, em 

detrimento das iniciativas de outros países (Valor Econômico, 2013). Desde 2001, a 

economia africana vem acompanhando o novo ciclo de expansão da economia 

mundial, momento este em que o Brasil retoma e assume seu interesse estratégico 

no continente, visando projetar sua influência política e econômica, 

particularmente na região subsaariana (Valor Econômico, 2013).  

 A atuação de uma política externa autonomista, sobretudo no que diz 

respeito às políticas de inserção no continente africano, estão de acordo com a 
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posição que o Brasil ocupa no cenário internacional.  O país atingiu a condição de 

sétima economia mundial, garantiu as fronteiras territoriais, construiu um parque 

industrial respeitável e um grande contingente populacional, condições 

importantes para o país adquirir maior peso internacional (REIS, 2012 p. 124) 

 

Mapeamento de Processos 

O primeiro envolvimento do Brasil dentro do sistema de cooperação 

técnica internacional se deu a partir da criação da Comissão Nacional de 

Assistência Técnica (CNAT) na década de 50. Tratava-se de um período onde as 

relações internacionais caracterizavam-se pelas relações norte-sul e, a formação 

da CNAT, composta por representantes da Secretaria de Planejamento, do 

Ministério das Relações Exteriores e de ministério setoriais, objetivava estabelecer 

prioridades nas solicitações de ajuda técnica do exterior aos países industrializados 

por parte das instituições brasileiras (MRE, 2010) 3. Em 1969, tendo em vista o 

volume crescente de programas e projetos de cooperação no Brasil e no mundo, 

optou-se por uma centralização das competências básicas de cooperação 

internacional na Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN) 

e no Ministério das Relações Exteriores (MRE). Já em 1984, diante da necessidade 

de atribuir maior eficácia gerencial à administração dos projetos de cooperação, 

foi feita a fusão das funções técnicas de projetos, a cargo da Sub-Secretaria de 

Cooperação Econômica e Técnica Internacional (SUBIN), com aquelas envolvidas 

nos fins políticos da cooperação técnica, ligada a Divisão de Cooperação Técnica do 

Itamaraty. As duas divisões extintas sistematizaram a posterior institucionalização 

da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), por meio do decreto número 94.973 de 

1987, fazendo do órgão parte integrante da Fundação Alexandre de Gusmão 

(FUNAG) e vinculado ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

  Com a unificação dos setores responsáveis pela política externa com 

aqueles encarregados de desempenhar as funções técnicas dos mecanismos de 

cooperação internacional, o Brasil passa a ter uma agência especializada que 

procurou se adequar aos novos rumos do modelo de auxílio internacional. O 

acúmulo de experiências positivas dos projetos de cooperação nos países em 

desenvolvimento, fez com que os mesmos passassem a formular meios cooperativos 
                                         
3  Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-
2010/7.1.4-cooperacao-internacional-cooperacao-multilateral-recebida 
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entre eles, surgindo o conceito de Cooperação Técnica entre os Países em 

Desenvolvimento (CTPD) ou “cooperação horizontal” (ABC, 2014)4 . 

 Formalizada, a ABC teve dificuldades em obter maior relevância na 

política externa brasileira por inúmeras razões, como ainexistência de uma base 

sólida de recursos humanos preparados para operar a cooperação técnica, a 

insuficiência de recursos financeiros e orçamentários próprios e a excessiva 

dependência operacional e metodológica da agência em relação ao PNUD (PUENTE, 

2010 p.134). Além disso, a instituição foi criada sob um marco jurídico precário e 

transitório, não tendo papel relevante nas prioridades atribuídas pelo Itamaraty. 

 

Evolução do orçamento da ABC, 2003-2010 

 

 
Fonte: Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 2011. 

 

Com a mudança de governo e diretrizes políticas, a agência passou por 

um revigoramento político e financeiro com a chegada do ministro Celso Amorim ao 

MRE. Entre 2003 e 2009, houve um crescimento de mais de 100% no número de 

países beneficiados com a cooperação brasileira (21 para 58 países), a 

multiplicação por nove dos recursos investidos em cooperação técnica e a 

implementação de aproximadamente 400 projetos e atividades de curto prazo 

firmados com os governos de países em desenvolvimento da Ámérica Latina e 

Caribe, Ásia e Oceania (ABC,2009)5. 

                                         
4 Disponível em: http://www.abc.gov.br/CooperacaoTecnica/Historico 
5 Disponível em: http://ceragro.iica.int/Documents/Diálogo_Brasil_África.pdf 
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A Cooperação Técnica com a África Subsaariana 

O Brasil vem intensificando a sua aproximação com a África nos últimos 

anos, motivado por interesses econômicos de negociar com um continente em 

crescimento e repleto de oportunidades. Os laços históricos com o continente 

africano e as similaridades geofísicas de solo e clima fazem de Brasília um ator de 

destaque. Dados do comércio exterior Brasil/África confirmam o fortalecimento 

desta relação: de 2002 a 2010, o intercâmbio comercial entre os dois parceiros 

saltou de US$ 5.039 bilhões para US$ 20.565 bilhões, variação de 301,8%; as 

exportações brasileiras evoluíram de US$ 2.363 bilhões, para US$ 9.262 bilhões, 

variação de 292%; as importações brasileiras passaram de US$ 2.676 bilhões para 

US$ 11.303 bilhões, variação de 322,4%(BRASILGLOBALNET, 2011) 6 . Este 

significativo aumento, superior ao observado para o comércio exterior brasileiro 

em linhas gerais, implica em um maior peso relativo da África como parceiro do 

Brasil (COSTA & VEIGA, 2011). 

 Conforme o artigo 30 do Decreto número 5.9797 , de 06 de dezembro 

de 2006, compete à Agência Brasileira de Cooperação “coordenar, negociar, 

aprovar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a cooperação para o 

desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida de outros países e 

organismos internacionais e aquela entre o Brasil e países em desenvolvimento”. 

Além disso, o organismo é responsável por financiar a cooperação técnica prestada 

a países em desenvolvimento e identificar, elaborar, aprovar e monitorar a 

execução de projetos que visam a cooperação técnica sul-sul (MRE, 2014)8. Sendo 

assim, a ABC apresenta-se como agente intermediário fundamental para o êxito dos 

projetos de coordenação desenvolvidos na África Subsaariana, apresentando-se 

como importante instrumento de projeção internacional brasileira, que atua de 

acordo com o conceito da “diplomacia solidária”, respeitando a soberania interna 

de seus parceiros, sendo livre de condicionalidades e construída a partir da 

manifestação de interesse do país recipiendário (demand driven) (MRE, 2014)9. 

 

                                                                                                                               
 
6  Disponível em:       
http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/ComExtBrasilAfrica.pdf   
7 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5979.htm 
8 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/cooperacao-tecnica 
9 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/cooperacao-tecnica 
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De acordo com o relatório de (IPEA et al, 2010) e da própria ABC (2010), 

as boas práticas emanadas de Brasília são muitas e englobam um relevante número 

de países, bem como os mais variados mecanismos de cooperação. Com o intuito de 

verificar a abrangência dos mecanismos de cooperação da ABC, foram levantados 

alguns dados empíricos encontrados em dados oficiais, classificados no âmbito da 

cooperação Sul-Sul. Encontrou-se um total de quinhentos e quinze (515) projetos 

correspondentes ao foco delimitado e, de acordo com as suas especificidades, 

separados em três (3) grandes áreas: educação, saúde e agricultura. 

Na área da saúde, encontrou diferentes mecanismos de cooperação com 

os países da África Subsaariana, envolvendo também órgãos como a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e, principalmente, o Ministério da Saúde (MS), capitaneado pela sua 

respectiva Assessoria Internacional (AISA-MS), bem como a Diretoria de 

Investimentos e Projetos Estratégicos (DIPE).  

Entre as ações de cooperação aos países africanos, cita-se a doação de 

medicamentos antirretrovirais, transferência de tecnologia brasileira para Bancos 

de Leite Humano, capacitação de médicos e enfermeiros, cursos de enfermagem, 

missões de prospecção de projetos na área da saúde, diagnóstico da saúde pública, 

fortalecimento do sistema de saúde, análise de laboratório, medidas de combate 

ao DST/HIV/Aids, controle de epidemias, apoio à vigilância sanitária, prevenção e 

controle da malária e da doença falciforme, melhorias nas instalações hospitalares, 

bem como visitas técnicas para acompanhar projetos de cooperação. Destaca-se, 

como resultado do empenho brasileiro no processo de cooperação técnica para o 

desenvolvimento com estes países, a construção de uma fábrica de medicamentos 

antirretrovirais da FIOCRUZ em Maputo, estruturação do Instituto Nacional de 

Saúde de Moçambique e a Escola Nacional de Saúde Pública de Angola, e o intenso 

trabalho de capacitação de médicos e enfermeiros do Hospital Joana Machel, em 

Angola. 

No que concerne aos projetos empenhados na área da educação, notou-

se a amplitude da capacidade de cooperação do Brasil, através do gerenciamento 

da ABC. Vale ressaltar que projetos de inclusão social, administração pública e 

defesa militar foram angariados pelo autor para esta área, pois todos visam algum 
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tipo de ensino aos países africanos, seja ele de capacitação profissional, 

socioeducativo, de políticas públicas ou estreitamento de relações com a os 

mecanismos cooperativos da política externa autonomista brasileira. São projetos 

como a formação de professores, concessão de bolsas de estudo, alfabetização de 

jovens e adultos, organizações de missões para conhecer e trocar experiências no 

sistema de ensino, capacitação curricular em escolas e universidades, estruturação 

da educação superior, ensino da língua portuguesa. 

Os projetos de cooperação na área da educação contemplam os mais 

variados setores de atividade, alguns também classificados como sub-setores e 

muitos desempenhado através de parceria com o Ministério da Educação (MEC), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Destaca-se os projetos voltados ao fortalecimento educacional como um todo; 

desenvolvimento urbano; educação ambiental; revisão curricular; desenvolvimento 

social; formação profissional; alfabetização voluntária; oficina de trabalhos; 

fortalecimento da democracia, com ativa atuação no desenvolvimento institucional 

de Guiné-Bissau; Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCP); visita 

técnica de profissionais africanos ao Brasil; desenvolvimento sustentável; 

planejamento; gestão de recursos; estruturação de institutos estatísticos, 

especialmente em Cabo Verde; educação alimentar através da expertise brasileira 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); missões de apoio lideradas 

pela  Pastoral da Criança; programas culturais das mais diversas áreas, como a 

gestão do patrimônio cultural de Angola e inventário de bens culturais no Benin; 

apoio e fortalecimento de ações voltadas a atração do turismo; técnicas de 

artesanato, como o suporte ao projeto de desenvolvimento do artesanato em São 

Tomé e Príncipe; missão de apoio a pequenas e médias empresas, bem como à 

incubadoras empresariais; Programa Bolsa-Escola e Alfabetização Solidária em São 

Tomé e Príncipe e Moçambique; apoio ao sistema de formação profissional do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional do Ministério do Trabalho e 

Solidariedade de Cabo Verde; implementação do Centro de Formação Profissional e 

Promoção Social em Guiné-Bissau e Angola; transferência de conhecimento em 

ciência e tecnologia, como o desenvolvimento de Data Center em Cabo Verde; 

capacitação de técnicas militares em Senegal, Guiné-Bissau, Benin, São Tomé e 



 

 
 

12 

Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Nigéria; Projeto “Escola de Todos” em 

Angola, que visa a reforma educativa. 

Os cinco países africanos da PALOP aparecem no topo da lista de 

parceiros do continente africano, tanto em termos de número de projetos, como 

no volume de recursos investidos na cooperação, destacando-se Moçambique como 

principal país recipiendário (CABRAL, 2011 p.22). Somente em 2010, dentro de um 

total de 38 países africanos com projetos empenhados nos termos da cooperação 

técnica, cerca de 74% dos recursos foram absorvidos pelos países de língua 

portuguesa (CABRAL & WINESTOCK, 2010). Mesmo assim, evidencia-se um gradual 

crescimento deste tipo de iniciativo com demais países africanos compreendidos 

pela região Subsaariana, incluindo um variado leque de temáticas, apesar da 

concentração de recursos em torno da agricultura, saúde e educação. 

 

A Importância do Setor Agrícola 

O Brasil constitui-se em uma potência agrícola que encontra no 

agronegócio sua competitividade econômica. Objetivando adaptar as tecnologias 

brasileira às condições de solo e clima dos países da África Subsaariana, uma 

parceria entre Embrapa e ABC que visa uma abordagem de cooperação técnica de 

longa duração, substituindo a prevalência de iniciativas pontuais de curto prazo, 

estabelecendo-se como um projeto estruturante com maior volume de recursos e 

significativo impacto institucional (CABRAL, 2011 p.24). 

A ABC se propõe a cooperar com os países africanos no intercâmbio de 

conhecimentos e experiências, através dos mais diferentes mecanismos disponíveis 

para este intento. Procura-se levar até os países africanos o histórico brasileiro de 

políticas públicas para agricultura familiar, como assistência técnica e extensão 

rural, seguro agrícola, abastecimento alimentar, garantia de renda, mercados 

institucionais, crédito, acesso à terra, bem como no que diz respeito a políticas de 

associativismo e cooperativismo, pesquisa e tecnologias agrícolas, aproveitando o 

vasto conhecimento acumulado pela EMBRAPA (MRE, 2014) 10. 

Analisando os dados colhidos nas fontes oficiais, foi possível notar a 

grande abrangência de projetos empenhados com os parceiros africanos, 

fomentando o desenvolvimento econômico e a segurança alimentar das mais 

                                         
10 Disponível em: http://www.agroafrica.itamaraty.gov.br/pt-br/ 
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variadas maneiras. A ABC da o suporte necessário para a realização deste objetico, 

através da troca de experiências técnico-científicas entre pesquisadores, 

incremento da capacidade de pesquisa dos países beneficiados, adaptação de 

tecnologias brasileiras às condições de solo e clima de cada país, seminários 

internacionais sobre o assunto, constantes visitas técnicas de monitoramento, 

missão de diagnóstico para potenciais projetos, cursos de capacitação de técnicos 

africanos, fomento a pesquisa na área de biocombustíveis, desenvolvimento 

regional de produção de alimentos em longo prazo, programas de agricultura 

familiar, segurança alimentar e sustentabilidade nas práticas agrícolas. 

Em destaque, cita-se a implantação de fazendas experimentais para 

testar variedades de algodão, no Mali, e de arroz, no Senegal; Centro de Formação 

e Promoção do Caju, em Guiné-Bissau; estruturação da agroindústria da mandioca 

na Nigéria; transferência de tecnologia na produção de horticultura no Senegal; 

fortalecimento do Programa Nacional de Extensão Rural, e São Tomé e Príncipe; 

desenvolvimento da produção sucroalcooleira no Quênia, Uganda e Ruanda; cursos 

específicos de produção de frutas tropicais nos países africanos com solo adaptável 

este tipo de cultura agrícola; Projeto de Desenvolvimento da Rizicultura no 

Senegal; incentivo à horticultura em Cabo Verde; Plataforma África-Brasil de 

Inovação Agropecuária; troca de informações com o Fórum de Pesquisa Agrícola da 

África; compartilhamento de experiência dos programas realizados no Brasil pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDR); participação de profissionais 

africanos nos programas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); 

pesquisa de biofertilizante para produção de feijão Caupi, em Gana; Projeto 

Cotton Four de apoio à cotonicultura no Mali, Chade, Benin e Burkina Fasso; 

Projeto Pró-Savana e Pró-Alimentos em Moçambique. 

À luz desta preocupação brasileira em seus processos de cooperação 

técnica na área da agricultura com os parceiros africanos, destaca-se a tentativa 

de adaptar políticas públicas voltadas para a perspectiva da agricultura familiar no 

âmbito nacional, às demandas do outro lado do atlântico. Percebe-se, neste 

sentido, um maior envolvimento de setores governamentais, como o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), com o intuito de levar ao contexto africano 

programas que obtiveram relativo sucesso, a fim de melhorar seus níveis de 

produtividade e segurança alimentar. Deste modo, formulou-se o programa Mais 



 

 
 

14 

Alimentos África, uma adaptação do brasileiro Mais Alimentos, fato que representa, 

conforme assinala (CABRAL, 2011 p.24), uma mudança na forma de fazer 

cooperação do Brasil, pois, indo além de iniciativas pontuais de capacitação, é 

possível desenvolver uma associação entre cooperação na modalidade técnica e 

econômica ou financeira. 

 A abrangência de países africanos que o Brasil tem logrado êxito em 

levar seu extenso programa de cooperação técnica agrícola, somada a variedade 

deste conjunto de medidas, mostra que a atuação brasileira não esta limitada aos 

tradicionais parceiros lusófonos, nem a um modelo padrão de abordagem. Ao 

analisar as características destas ações, percebe-se que mecanismos pontuais de 

cooperação, que até recentemente dominavam o portfólio brasileiro, estão 

progressivamente dando lugar a projetos de maior volume e com um horizonte 

temporal mais amplo, visando uma ação continuada de maior impacto e 

sustentabilidade institucional (VEIGA, 2011 p.14). 

 

 Considerações Finais 

 O Brasil passou a ter um maior protagonismo na arena internacional com 

a chegada de Celso Amorim, e isso se refletiu no fortalecimento da ABC como 

agência especializada no processo de coordenação de projetos de cooperação 

técnica para o desenvolvimento. Para tanto, nota-se a considerável evolução do 

seu orçamento e do número de projetos empenhados, tendo como fundo o fato de 

que o Brasil deixou de ser um país donatário para ser um doador e o relançamento 

da política externa brasileira para a África. Entrementes, observa-se um 

arrefecimento da diplomacia, sobretudo no que diz respeito a sua atuação como 

parceiro em projetos de cooperação, a partir da ascensão de Dilma Rousseff ao 

governo, a saída de Amorim para assumir a pasta da Defesa e a maior prioridade 

conferida para assuntos internos. 

 Ao realizar o mapeamento de projetos desenvolvidos pela ABC com os 

parceiros africanos, compreendidos na esteira da cooperação Sul-Sul, evidencia-se 

a grande abrangência de áreas demandadas, mas prevalecendo agricultura, 

educação e saúde, bem como a preponderância dos países lusófonos, ainda 

recipiendários da grande maioria dos projetos de cooperação emprenhados. A ABC, 

neste sentido, vem contribuindo para a projeção da política externa brasileira ao 
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disseminar a utilização de conhecimentos técnicos, para a capacitação de recursos 

humanos e fortalecimento das instituições. 

 Observando, especificamente, as características dos projetos 

desenvolvidos no âmbito do setor agrícola, evidencia-se que o histórico brasileiro 

de políticas públicas para a agricultura familiar, como assistência técnica e 

extensão rural, seguro agrícola, abastecimento familiar, garantia de renda, 

mercados institucionais, crédito, acesso à terra, associativismo e cooperativismo, 

pesquisa e tecnologias agrícolas, tem contribuído para o desenvolvimento 

econômico de muitos países africanos, sobretudo os Estados lusófonos.  É notável 

a preocupação dos governos africanos em garantir meios que possibilitam uma 

maior segurança agrícola e, diante deste cenário, a cooperação brasileira procura 

suprir esta importante demanda. 

 É possível afirmar que a inflexão diplomática brasileira a partir das 

diretrizes políticas colocadas em prática por Celso Amorim levou a um nova 

projeção internacional do Brasil e a ABC, por meio de seus mecanismos de 

cooperação, constitui-se em instrumento de grande relevância para esta política 

externa definida como ativa e afirmativa. Particularmente no caso dos parceiros 

africanos, percebe-se que o continente passou a ter uma atenção especial por 

parte da diplomacia brasileira, tendo como fundo os fundamentos da cooperação 

Sul-Sul. 
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