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Uma área de ﬂoresta brasileira igual ao território do
Ceará é gerida de forma sustentável.
Desse modo contribuímos para a proteção da biodiversidade
brasileira, que é ímpar.

Segurança jurídica para 300 povos indígenas.
Devido à demarcação de Terras Indígenas as comunidades
que habitam nessas áreas têm a segurança jurídica sobre
suas terras, o que lhes dá a garantia de que as gerações
futuras poderão viver nesses territórios.

4,4 bilhões de reais a mais de renda para pequenos
agricultores brasileiros.
75 mil famílias da Amazônia têm sua renda elevada e
garantida fornecendo alimentos para escolas e outras
instituições públicas. Hoje, 30% de todos os alimentos
consumidos na merenda escolar e em outras instituições
públicas são oriundos da agricultura familiar.

Tratamento de esgoto para 3 milhões de pessoas
por meio de tecnologias favoráveis à proteção do clima que
tornam os rios mais limpos nas regiões metropolitanas de:
Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, entre outras.

40 mil telhados com sistemas fotovoltaicos.
Pequenas empresas e unidades familiares usufruem da
nova regulamentação de incentivos de geração de energias
renováveis, o que poupa custos com eletricidade e
contribui no combate às mudanças climáticas.

C

* Cooperação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e o Ministério do Meio Ambiente.

* Cooperação com a Fundação Nacional do Índio (Funai).

* Cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável.

3100 novos proﬁssionais
planejam, constroem e operam usinas solares e eólicas
modernas. Isso possibilita o Brasil estruturar sua produção
de eletricidade com menores índices de emissão de CO2.

A redução anual do desmatamento na Amazônia de
27 mil km² para 7,9 mil km².
Com isso, o Brasil deixa de liberar na atmosfera uma
quantidade de CO2 equivalente ao total de emissões da
Alemanha no período de um ano. O Brasil é um dos poucos
países que reduziu suas emissões em termos absolutos.

Algumas gotas que fazem a diferença: 52.227 milhões
de reais oriundos de fundos brasileiros para a
proteção climática
obtidos por meio de ﬁnanciamentos governamentais que
levaram em consideração critérios das políticas públicas
para a eﬁciência energética e a redução de perdas de água.
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Juntos consolidamos
resultados significativos
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* Cooperação com: Ministério do Meio Ambiente (Fundo Amazônia),
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Cadastro
Ambiental Rural - CAR) e estados da Amazônia.

80 mil passageiros transportados diariamente por um
sistema moderno e eﬁciente.
Desse modo o VLT carioca evita cerca de 1,4 milhões de
viagens de carro por ano no Rio de Janeiro, reduz a
poluição na cidade e combate o aquecimento global.
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O Brasil protege a biodiversidade marinha em uma
área tão grande quanto o estado do Mato Grosso.
Nelas ecossistemas sensíveis, como os recifes de corais são
beneﬁciados e podem continuar a se desenvolver naturalmente.
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Em nenhum lugar no mundo o mercado de energia eólica
cresce tão rapidamente quanto no Brasil. Em 5 anos
houve a duplicação da instalação de parques eólicos.
A construção de modelos de leilão de energia ajudou o
mercado de energia eólica a crescer. Os custos de produção,
atualmente menores que 8 centavos de real por quilowatt-hora,
fazem do Brasil um líder mundial no setor.
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1961

2000

14 de novembro nasce, na
Alemanha, o Ministério Federal
da Cooperação Econômica e
do Desenvolvimento – BMZ.

C

Dois eventos importantes marcam a Cooperação
Brasil-Alemanha.
• Assinatura do Acordo Energético Brasil-Alemanha para fortalecer essa área de cooperação. É
iniciada a expansão da instalação de parques
eólicos no Brasil, com ﬁnanciamento alemão,
montante de 350 milhões de euros, por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

ECO-92.
Assinatura da Convenção
da Biodiversidade.
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2018
Metrô de Salvador começa a circular,
com ﬁnanciamento da cooperação
o que proporciona: melhoria para o
meio ambiente e para a população
da cidade, redução das emissões de
gases de efeito estufa. Um ganho
bilateral!

• Começam a ser executados no Brasil os primeiros projetos da Iniciativa Internacional do Clima
(IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente,
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU).
Foco nas áreas de: mitigação, adaptação, ﬂorestas
e biodiversidade, assim como em zonas marinhas
e costeiras.
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Primeira cooperação com o Ministério da
Economia: o projeto Green Finance. Possibilidade
de mobilizar recursos para proteção ambiental e
do clima.

2008

1962
Cooperativa Pindorama, Alagoas,
estabelece a primeira cooperação
com apoio do governo alemão. A
cooperativa segue forte com 30 mil
hectares de área produtiva nos
setores de agricultura e de pecuária.

2019

Cooperação com o Senai e o Sebrae que possibilitou
melhorar o treinamento dos proﬁssionais do Nordeste
e contribuiu com o desenvolvimento econômico da
região.
© Florian Kopp, Picture Alliance/ImageBroker

1972

Cooperativa Piá expande seus negócios na
industrialização do leite a partir da capacitação
prestada pela cooperação alemã. Hoje ela atua
em 85 municípios com foco na produção de
alimentos saudáveis.
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CAPA

O método de plantio direto passou a ser
multiplicado em diversos estados por
agricultores do Paraná, que se beneﬁciaram
da cooperação.

1981
Quem come hoje uma maçã no Brasil não
imagina que há dedo da cooperação
alemã nessa história. Grande parte das
maçãs consumidas pelos brasileiros vinha
da Argentina. Santa Catarina desenvolveu, com parceiros alemães, tecnologias
de cultivo de maçã.

2015

1991
Helmut Kohl, chanceler alemão, visita a
Amazônia. O PPG-7, Programa Piloto para
a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil,
deu inicio à cooperação internacional
para o combate às mudanças climáticas.

Visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil, que
interage com os jovens de comunidades carentes
na Bahia. Os governos do Brasil e da Alemanha
fazem novos compromissos nos dois pilares da
cooperação: proteção e uso sustentável das
ﬂorestas tropicais; energias renováveis e eﬁciência
energética.
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CONTRACAPA

2017

Negociações intergovernamentais: ratiﬁcação de uma
cooperação dinâmica apoiada pela conﬁança e pelo
respeito mútuo. Aprovação de 334,5 milhões de euros
em novos investimentos.

Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento Sustentável
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Cooperação Brasil-Alemanha para o
Desenvolvimento Sustentável
www.brasil.diplo.de
@EmbaixadaAlemanha
@Alemanha_BR
@alemanhanobrasil
www.kfw.de
www.giz.de/brasil

