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Apresentação
Este documento tem como objetivo registrar os destaques da Roda de Diálogo Internacional do PAD, 
realizada em São Paulo nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2013. Seu objetivo é refletir sobre os desafios 
e prioridades para a articulação no âmbito da cooperação ecumênica nos anos de 2014 a 2016 tendo em 
vista o Plano de Ação para este período.

O registro está dividido em cinco partes:

(1) Introdução: em que são apresentados os principais elementos da Roda, bem como seus 
participantes;

(2) Destaques de conjuntura interna (do PAD): em que são listados os principais elementos de conjuntura 
interna do PAD apresentados no encontro;

(3) Destaques de conjuntura nacional: em que são organizados os principais aspectos de conjuntura do 
Brasil segundo a leitura dos participantes;

(4) Destaques de conjuntura internacional: em que são sistematizados os elementos da conjuntura 
internacional apresentados na Roda; e

(5) Destaques para o próximo Plano de Ação: em que são apresentados os principais encaminhamentos 
do encontro.



1. Introdução
A Roda de Diálogo Internacional foi realizada nos dias 4, 5 e 6 de novembro, em São Paulo e contou com 
uma presença representativa dos diversos setoriais do PAD e duas convidadas: Wenche Fone (diretora 
para política de desenvolvimento da Ajuda da Igreja Norueguesa) e Priya Lukka (economista-chefa do 
Departamento de Politica)¹. 
 
O encontro acontece a cada dois anos e reúne os integrantes da articulação com o objetivo de reunir 
subsídios para a elaboração do Plano de Ação para o próximo período. Este ano, foi realizado no Centro 
de Formação da Sagrada Família, em São Paulo. 

No primeiro dia de trabalho, o grupo compartilhou impressões – nacionais e internacionais – sobre o 
Brasil pós-2013, levantando desafios para o país até 2016. Foram considerados elementos como a inserção 
global do Brasil, a ação da sociedade civil nacional e, especificamente, de uma articulação multilateral 
como o PAD.

No segundo dia de trabalho, os participantes elegeram os desafios centrais para o PAD até 2016 e pensaram 
as prioridades estratégicas e de ações para a articulação.
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2. Destaques de conjuntura 
interna (do PAD)

• Houve um amadurecimento das metas do Plano de Ação 2012-14, que estão sintetizadas nas linhas. 
Nossos objetivos são fortalecer a nossa ação conjunta e dar visibilidade ao Brasil Real, sendo este nosso 
tema norteador.

• Os temas da desigualdade e da relação Sul-Sul foram centrais ao longo dos últimos dois anos.

• Soubemos valorizar e dar visibilidade ao que já está sendo produzido pelos diversos atores no Brasil e na 
Europa, em lugar de investir em publicações feitas pelo PAD. Diversos materiais foram divulgados nesse 
sentido e alguns deles foram bases para ações de incidência política, tanto no Brasil como na Europa. 

• Investimos na atualização da visibilidade do PAD através do fortalecimento do site e da criação de uma 
página no Facebook e de um boletim mensal.

• Realizamos as oficinas “Comunicação para direitos, cooperação, sustentabilidade e 
desenvolvimento”:

 • As oficinas tinham como objetivo a troca de experiências de comunicação das organizações – 
 agências, organizações ecumênicas, movimentos sociais e ONGs – visando uma ação de 
 cooperação para a visibilidade de nossas causas, tendo como questão de fundo “Como 
 comunicamos o “Brasil Real?”.

 • Foram realizadas quatro oficinas, em Erexim (RS), Belém (PA), Recife (PE) e São Paulo (SP).
¹ Confira a lista dos participantes nos anexos.
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 • Os encontros reafirmaram a importância de visibilizar causas e bandeiras mais do que a 
 própria  instituição.

 • Os encontros promoveram reflexões sobre algumas questões centrais: O que aprendemos 
 fazendo comunicação? Por que fazemos melhor o que fazemos juntos?

 • O resultado das oficinas será registrado em uma publicação.

• PAD tem que se pensar como facilitador e conectador, capaz de influenciar o diálogo permanente com 
a cooperação internacional ecumênica.

3. Destaques da conjuntura 
nacional

•  Realidade na região da Amazônia: situação dos povos tradicionais, quilombolas, indígenas no maior 
bioma do mundo é pouco conhecida e vive hoje enormes desafios frente aos projetos de infraestrutura. 
 
 • Grilagem de terras, perseguição de defensores de direitos, expansão da pecuária, mineração e 
 agronegócio destruíram 17% da mata. 

 • A hidrelétrica de Belo Monte é um megaprojeto que expõe as contradições do modelo 
 brasileiro. 
 
 •  A fim de avançar nos grandes projetos, o Estado tem sabotado a capacidade de incidência da 
 sociedade organizada na região.

•  Manifestações de Junho evidenciaram a centralidade da questão urbana para o Brasil e a rejeição à 
forma como se faz política no país.

 • A representatividade de partidos políticos foi amplamente contestada. 

 • Um dos pontos de convergência foi a rejeição à mídia tradicional. 

 • Foi a primeira vez que esta juventude (que só conheceu o governo Lula) entendeu como é a 
 correlação de forças com a polícia. 

 • O campo progressista/de esquerda precisa se sintonizar com essa juventude que está na rua e 
 que está demandando novas formas de fazer e compreender a ação política.

• Um desafio colocado é o de como fortalecer a aliança entre o campo e a cidade. A questão urbana está 
muito mais em evidência e precisamos nos articular para ter um avanço no processo de correlação de 
forças.

• Copa pra quem? O discurso é de que haverá legados públicos, mas o legado será privado e custeado 
com dinheiro público.
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Desenvolvimento e desigualdade
TA grande desigualdade existente no 
Brasil não é fruto do acaso. As melhorias 
econômicas não têm conseguido mudar 
a realidade.
Em 2011, o Brasil era a 6ª economia 
mundial e encontrava em 84º no IDH;
Está em 88º no ranking mundial em 
educação, com 14 milhões de analfabetos 
e 30 milhões de analfabetos funcionais 
entre pessoas com mais de 15 anos. 
Dos que iniciam ensino fundamental, 
41% não chegam ao 9º ano;
Está em 72º em investimentos na Saúde 
(OMS: US$ 317 / pessoa ano);
É um dos países com maior concentração 
de terra;
Possui déficit de 5 milhões de novas 
moradias e 15 milhões de moradias que 
necessitam de adequações (2010 – 6 
milhões de domicílios vazios), sendo que 
59% das moradias não tem saneamento 
básico;
O transporte público é precário e 
insuficiente;
Há aproximadamente 50 mil homicídios 
por ano, sendo a maior parte de jovens 
negros que residem nas periferias das 
grandes cidades;
É um dos maiores produtores e 
exportadores de alimentos do mundo, 
mas 16 milhões de brasileiros não se 
alimentam com o mínimo de calorias 
necessárias;
Há 14 milhões de famílias com renda 
per capita inferior a R$ 70,00 / mês (25 
euros); Gasto com Bolsa Família: R$ 
15,5 bilhões (0,35% do PIB, enquanto 
paga R$ 230 bilhões com juros, 5,3% 

do PIB);
O meio ambiente enfrenta degradação;
Os juros da dívida brasileira (externa – 
US$ 300 bilhões, interna – R$ 2 trilhões) 
levam 36% do orçamento federal anual.  

Cifras da Copa

Em 2012, o TCU previa que os 
investimentos do Estado com a Copa 2014 
seriam de R$ 27,4 bilhões (mobilidade 
urbana, aeroportos, estádios), sendo 
98% de recursos públicos. 
Conforme a consultoria do Senado, o 
custo pode chegar a R$ 65 bilhões. 
Não estão previstos incentivos, 
seguranças e outros gastos. 
Em 2011, orçamento da saúde foi de R$ 
63 bi e educação R$ 47 bi.
Não há recursos previstos para remoções 
de famílias de suas moradias.
Nos Jogos Pan Americanos de 2007, 
no Rio de Janeiro, a previsão de gastos 
era de R$ 350 milhões, mas o total 
empenhado foi de 3,9 bilhões.
Na Copa de 2014, o faturamento 
esperado pela Fifa é de US$ 3,8 bilhões 
ou R$ 7,6 bilhões (três vezes superior à 
Copa na Alemanha).
Prevê isenção federal para a Fifa de R$ 
600 milhões.
Gastos de 6 bilhões em 9 estádios 
públicos e 3 privados.
Aeroportos privatizados receberão maior 
parte dos recursos. Natal, Manaus, 
Brasília e Cuiabá não possuem equipe 
de futebol participando na série A do 
Campeonato Brasileiro e não há público 
para as dimensões dos estádios.

Copa pra quem? ²

² Inspirado em apresentação realizada na 
Roda de Diálogo pelo Centro Gaspar Garcia.



PAD International Round Table – 2013 09

Recife: todos os três principais clubes 
de futebol já possuem estádios próprios 
e cria-se a cidade da Copa.
Custo do Estádio de Natal: 
aproximadamente R$ 600 milhões, 
enquanto o orçamento da cidade para 
a saúde é de R$ 571 mi; educação, R$ 
328 mi e habitação, R$ 3,1 mi.
Em 2011, a prefeitura de São Paulo deu 
ao Corinthians 500 milhões de incentivos 
e deixou de aplicar o mesmo valor em 
obras em áreas de riscos. 
Todos os estádios particulares têm 
recebido incentivos.

As cidades da Copa

Como empresas, as cidades-sede 
devem ser reorganizadas sob a lógica 
empresarial –  eficientes e seguras para 
o máximo de lucros em curto tempo 
para os patrocinadores do evento e as 
construtoras das obras; (novo conceito 
de cidade).
Pragmatismo dos negócios – parte 
de interesses externos, excluindo: a 
dimensão política da democracia, a 
realidade social, a cultura do local, os 
direitos civis; (o mercado orienta).
O Estado é o planificador das bases legais, 
financiador e avaliador dos negócios 
(operações urbanas, concessões 
urbanísticas, Parcerias Público-Privado, 
criminalização das lutas e da pobreza).
A cidade é fragmentada: uma cidade 
“legal”, global, moderna e outra cidade 
“ilegal”, segregada, escondida.
A cidade é embelezada e vira “cartão 
postal” (imagens do produto a ser 
vendido). Tudo entra no “pacote da 
Copa”.

Remoções, um capítulo à parte

A articulação dos Comitês da Copa 
calcula que cerca de 170 mil famílias 
serão removidas nas 12 cidades-
sede. Como as informações não são 
transparentes e não há definição do que 
se refere à Copa, há avaliações de que o 
número pode ser maior.
As remoções são justificadas pela 
construção ou ampliação dos estádios, 
pela mobilidade urbana (ampliação de 
avenidas, conexões viárias, metrôs, 
trilhos de trens), pela ampliação de 
aeroportos, rodoviárias e portos e pelo 
embelezamento da cidade. 

Não existem projetos precisos com 
informações das moradias a serem 
removidas; as famílias descobrem que 
sua comunidade será removida através 
da imprensa.
Não há diálogos com as famílias para 
busca de alternativas.
As indenizações são insuficientes 
(dinheiro ou apoio de aluguel).
Quando há alternativa de novas moradias, 
são em áreas distantes.
Os traçados sempre ocorrem onde há 
assentamentos em situação de maior 
fragilidade legal.
O motivo da Copa tem sido utilizado para 
despejos de comunidades consolidadas 
em áreas valorizadas.
Valorização imobiliária em torno das 
grandes obras se torna impeditivo para 
as classes populares.
Remoções são feitas com justificativas 
nas leis ambientais.
Remoções são provocadas por 
incêndios.
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• A noção de ‘Juventudes’ ganha lugar central. É tida como protagonista das Jornadas de Junho, mas é a 
mesma faixa etária do sujeito que vai ser voluntário da Copa.

• Jornadas de Junho trouxeram diversidade e renovação com politização, provocando-nos a repensar 
nossas práticas e a noção de desenvolvimento.

• A relação Sul-Sul é um reflexo do que o Brasil é aqui dentro. A relação com a África é um exemplo.

• Violência institucional e do racismo no Brasil. 

• A eleição de um pastor evangélico homofóbico como presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara de Deputados reforçou o fundamentalismo religioso e expôs a questão da manipulação da 
religiosidade e a necessidade de construir um processo de afirmação de um estado laico como instrumento 
de garantia de direitos. Não temos um estado laico no Brasil. Ele existe somente no papel.

• São doze anos do governo do Partido dos Trabalhadores (Dilma e Lula) e ainda sem financiar a educação, 
por exemplo. Há pouca crítica das organizações frente ao governo, e as Jornadas de Junho mostram que 
esta crítica está latente na sociedade.

• É preciso reinventar as formas de organização e de análise da conjuntura. As jornadas mostram que as 
políticas compensatórias não tocam a estrutura do país e que este modelo considerado de sucesso está 
sendo “exportado” para outros países, principalmente na América Latina e na África.

• Expansão do agronegócio no Brasil e no mundo. 

• A energia – as transnacionais do sistema elétrico – é o segundo setor que mais manda dinheiro pra 
fora. Só perde para os bancos. Há 54 hidrelétricas em construção, uma manifestação clara dessa corrida 
para chegar nessa fonte de energia. O financiamento é público. Há todo um arranjo institucional para 
apropriação dos nossos bens por parte de algumas empresas.

• A desarticulação das organizações tem relação com a saída de algumas agências de cooperação e o 
enfraquecimento das redes e processos de articulação.

• A crise reforça o problema das heranças coloniais, da violação das mulheres e do etnocídio. 

• A questão ambiental tem sido frequentemente dissociada das lutas sociais.

• A grande conquista que tivemos em 2013 foi a revitalização da ideia de que são legítimas a luta por 
direitos, a mobilização popular e as bandeiras e movimentos sociais.

• Plataforma da reforma política: governo tentou cooptar essa agenda, mas não foi possível. A natureza 
da reforma política passou a ser algo que estabelece uma agenda e essa é uma pauta propositiva do 
nosso campo popular.
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4. Destaques da conjuntura 
internacional

Imagem do Brasil no mundo

• Brasil é representado nos meios de comunicação internacional como um país em desenvolvimento e 
enorme potencial.

 • Há dúvidas sobre o impacto na diminuição concreta da desigualdade estrutural, 
 principalmente a étnico-racial e a de gênero.

 • País com crescimento econômico impressionante, com uma das economias mais fortes em 
 âmbito mundial, promovendo grandes projetos para a aceleração do crescimento.

• A democracia funciona e a sociedade civil está bem organizada, com possibilidades de influenciar 
processos políticos mais globais.

• Brasil também é reconhecido pelos programas sociais de transferência de renda, que conseguiram 
reduzir a pobreza extrema nos últimos dez anos.

• Também é um ator importante no cenário internacional, atuando em variados espaços tais como 
IBSA (Índia, Brasil e África do Sul), G20, UNASUR, BRICs, entre outros. Vai organizar a Copa e os Jogos 
Olímpicos.

• Contudo, milhões de brasileiros ainda vivem abaixo da linha da pobreza e a distribuição é desigual. 
O progresso está acompanhado de violações de direitos, afetando principalmente os mais pobres e 
vulneráveis. Aí, se localizam os protestos acontecidos desde junho em todo o país.

• As pessoas e as instituições apoiadoras das agências nos seus países de origem têm hoje enormes 
dificuldades de entender por que ainda é preciso ajudar o Brasil. A crise financeira europeia e a realidade 
vivida por países da África e Ásia têm impacto neste complexo debate. 

• As agências ecumênicas têm incidido fortemente, tanto nos debates internos como nos meios de 
comunicação dos seus respectivos países de origem, em especial sobre os impactos na desigualdade e 
na violação dos direitos dos projetos de infraestrutura desenvolvimentista e os megaeventos. Para isso, 
têm mostrado em diferentes espaços a outra imagem do Brasil: sem terra, quilombolas, povos indígenas, 
moradores das áreas pobres urbanas, mulheres, jovens, etc – a realidade das pessoas que não têm seus 
direitos garantidos.

O Brasil e o cenário internacional ³

Em 1992, o mundo era muito mais 
fácil: existiam o Norte e o Sul. Agora, 
muita coisa mudou. Houve uma enorme 
mudança ideológica. Na Europa, vemos 
um foco muito maior no crescimento 
econômico e menor na ajuda para o 

desenvolvimento. Algumas vozes nos 
países nórdicos afirmam que os métodos 
tradicionais de desenvolvimento estão 
chegando ao fim. Líderes africanos 
dizem que precisam de apoio, mas 
também precisamos de comércio e

³ Inspirado nas falas de Wenche Fone 
(Departamento de política da AIN) e Priya 
Lukka (economista-chefe da Cristian Aid).
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de investimento . A AIN também está 
envolvida nas questões de comércio 
e desenvolvimento. O que vemos 
agora é um foco grande no comércio 
livre. Muitas pessoas acreditam que 
deve haver mais relação entre o setor 
privado e o de desenvolvimento. Há três 
semanas, houve eleição na Noruega e 
agora o país tem um novo governo de 
direita. Ou seja: investimento e comércio 
estão em alta, e consolida-se a ideia 
de que são eles que vão desenvolver 
os países pobres. Se olharmos mais 
profundamente, vamos ver uma forma 
tradicional de desenvolvimento voltado 
para educação e necessidades básicas. 
O partido conservador norueguês pensa 
que existem mais interesses comuns 
entre os países pobres e ricos. Então, 
o que isso significa para a América 
Latina? Uma forte tendência em uma 
abordagem que olha mais para o PIB, 
pensando no desenvolvimento do país 
com base nisso. Nos meios acadêmico 
e do governo, dizem que o apoio ao 
desenvolvimento deveria sair dos países 
médios. É um debate mais interno. No 
Brasil, Dilma é responsável por isso e 
as ONGs e o povo deveriam ir atrás dela 
pra discutir isso, e não nos setores de 
desenvolvimento. No governo anterior, 
falava-se muito em desigualdade, mas 
neste não. O Brasil é o maior foco de 
apoio ao desenvolvimento da Noruega, 
mas não da forma tradicional. É 
dinheiro vindo para o Fundo Amazônia. 
Alguns questionamentos feitos: está 
certo oferecer apoio para um país que 
tem condição de organizar uma Copa? 
Como o dinheiro é usado? O apoio 
ao desenvolvimento agora busca por 

resultados visíveis e em curto prazo. 
Precisamos ser mais eficientes e ter 
uma política forte contra a corrupção. 
Diminuir o número de países que 
trabalhamos e também os temas. 
Fizemos uma avaliação independente 
sobre o apoio ao desenvolvimento. Viu-
se que é preciso exigir maior progresso 
na questão de direitos humanos. Se o 
país não for capaz de fazer isso, serão 
cortados. Acho que temos que ir atrás 
desses grandes números. As pessoas 
falam do mundo como se ele fosse 
homogêneo. É necessário precisar 
melhor. Pelo menos na Noruega, pensa-
se em três grupos (1) Estados frágeis 
focados na ajuda humanitária; (2) países 
de baixa renda que serão focados nas 
necessidades básicas; e, por fim, (3) 
países de média renda, caso do Brasil e 
Quênia que não são países homogêneos 
e com os quais trabalhamos. Os países 
escandinavos vão tirar apoios bilaterais. 
Organizações nos países de renda média 
têm um papel muito importante e podem 
virar o jogo. Entretanto, precisamos 
mostrar nosso valor adicional mais do 
que antes. AIN já começou o debate: 
somos um ator de desenvolvimento ou 
uma organização de desenvolvimento? 
É possível ser um ator num país e ser 
uma organização em outros países? 
Acho que esta possibilidade pode 
existir, mesmo que seja num cenário 
mais complexo. Todo ser humano tem 
o mesmo valor e pobres são pobres, 
não importa onde eles vivam. É preciso 
mostrar que o modelo de apoio pensado 
pela Europa de cima pra baixo não pode 
mais ser esse. Precisamos nos unir.  
Como trabalhar com países como o
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Brasil? Isso traz questões sobre o 
trabalho em incidência e o trabalho 
programático. O papel de ativismo é mais 
importante. Vemos que a sociedade civil 
tem um papel ativo a ser desenvolvido. 
Por outro lado, vemos que assim como o 
Brasil, muitos setores da sociedade civil 
vêm enfrentando pressão dos governos. 
A América Latina continua sendo um 
dos refúgios mais desiguais do mundo, 
com alto crescimento e aumento da 
desigualdade e da marginalização 
de alguns setores. O modo como os 
governos tributam e distribuem os 
impostos é uma grande preocupação. 
Em 2012, o parlamento europeu assinou 
um tratado de cooperação e a cooperação 
Sul-Sul tem sido bastante discutida. 
Veremos com isso vai acontecer. 
Direito à terra, concentração de terra e 
agricultura familiar são alguns temas 
que achamos importantes para o Brasil. 
Existe uma preocupação com a questão 
desigualdade X pobreza. O aumento 

de renda trará resultados. Programas 
como o Bolsa Família tiveram grande 
impacto na pobreza extrema, mas não 
na distribuição da renda. Porém, se isso 
significa que os problemas acabaram, 
por que se está gastando mais em 
programas sociais do que nos outros 
países da América Latina? Na verdade, 
alguns dos gastos não têm melhorado a 
situação, porque há uma tendência em 
beneficiar setores privilegiados. Isso 
fica evidente quando vemos estatísticas 
de saúde e educação. Tributos indiretos 
geram efeito de transferência monetária 
do Brasil e da Bolívia. O Brasil tem um 
gasto grande com quantias que não 
são enviadas para os setores mais 
pobres. Os desafios são entender os 
tributos e gastos e argumentar e tentar 
mudanças. Se olharmos somente para os 
indicadores, o Brasil está melhor do que a 
maioria dos países, mas isso não sugere 
que temos que ser complacentes. 

5. Destaques para o próximo 
Plano de Ação

Em grupos, os participantes refletiram sobre os principais desafios e prioridades para o PAD nos próximos 
dois anos. O tema do “Brasil Real” foi reafirmado como questão central para o PAD. Em plenária, definiram 
os desafios centrais para a articulação e referendaram as prioridades, que foram trabalhadas segundo as 
linhas de ação redefinidas pelo coletivo.

Desafios

• Evidenciar as contradições e as violações do modelo de crescimento brasileiro e suas implicações na 
geopolítica internacional; 

• Integrar radicalmente a justiça socioambiental à discussão sobre desenvolvimento, articulando agendas 
do campo e da cidade; 

• Aprofundar as relações de articulação nacionais e internacionais a partir de temas emergentes da 
democracia no cenário brasileiro e na cooperação ecumênica; 
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Prioridades 4

Linha 1: Produção de conhecimento

• Reforma Política e Estado laico.

• Mapeamento das produções relacionadas ao eixo temático do PAD (por setorial). Identificar mapas já 
existentes. 

• Difusão do documento “Brasil Real”, que trata dos impactos políticos e sociais da Copa em 2014. 

• Atualização do dossiê sobre criminalização das lutas sociais. 

• Mapeamento e difusão de estudos e pesquisas sobre os impactos causados pelas construções das 
hidrelétricas. 

• Produção de sínteses informativas sobre o Brasil Real para divulgação nacional e internacional.

• Estímulo à produção de textos das organizações sobre violações de DH para o processo do Relatório de 
Monitoramento de DH no Brasil.

Linha 2: Formação para visibilidade e sustentabilidade institucional

• Potencializar fluxo de comunicação entre parceiros.

• Criar espaços de formação, elaboração e intercâmbio a partir de temas comuns e estratégicos entre os 
setoriais (temas emergentes da democracia, paradigmas de desenvolvimento e crescimento, desigualdade 
e sustentabilidade).

• Aprofundar análises sobre estratégias de visibilidade existentes como forma de fortalecer a 
sustentabilidade.

• Focar na incidência - como dialogar com as agências incluindo as novas narrativas? Tradução de materiais, 
Site.

• Realização do ciclo de oficinas para intercâmbio e visibilidade das causas comuns do Brasil Real. Foco 
no debate da democracia: articular com novos sujeitos com novas narrativas

Linha 3: Incidência

• Dar continuidade à produção de Notas Públicas, revisando o processo de elaboração e formato, e 
repensar a produção digital de forma contínua. 

• Identificar as iniciativas de articulação em redes que estão em curso em alguns países que coincidem 
com as temáticas do PAD – exemplo Direito a Terra e Território. Realizar intercâmbios entre estas redes. 

• Atualização semanal e monitoramento mensal do site; atualização permanente das redes sociais e 
envio bimensal do boletim;

• Participação em processos/iniciativas de diálogo, articulação e incidência com: (1) ACT-Aliança; (2) 
Projeto Conjunto de Monitoramento de DH); e (3) Rede de Justiça Ambiental, (4) Plataforma Dhesca, (5) 
Plataforma pela Reforma Política, (6) Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente á Mineração; (7) 
Abong; (8) Via Campesina; (9) Rebrip; e (10) Plataforma do Marco Regulatório.

4 A Roda de Diálogo apontou prioridades que foram consideradas pela 
Coordenação Executiva do PAD no processo de elaboração do Plano de Ação 
para o biênio 2014 a 2016. Estes pontos traduzem a síntese das prioridades 
apontadas tanto pela RD, quanto pela Coordenação do PAD neste processo.
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• Participação de atividades de intercâmbio Sul-Sul a partir do eixo desenvolvimento-direitos-
democracia. 

• Organização de um “radar” de agendas de incidência que podem ser aderidas e/ou apoiadas pelo 
PAD. 

• Realizar Reuniões de Coordenação Executiva para monitorar o Plano de Ação do PAD e fazer os ajustes 
necessários.

• Realizar roda de diálogo setorial no segundo ano do PdA.

• Realizar uma Roda de Diálogo Internacional para fazer o balanço do PdA e propor perspectivas.
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6. ANEXOS
Participantes da Roda de Diálogo Internacional

Organização

1. Abong

2. Ajuda da Igreja Norueguesa

3. Ajuda da Igreja Norueguesa

4. Centro de Agricultura Alternativa 

5. Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor  

6. Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos

7. Christian Aid

8. Christian Aid

9. Christian Aid

10. Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil

11. Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

12. FASE

13. FIAN BRASIL

14. Fundação Luterana Diaconia

15. Heks

16. IBASE

17. INESC

18. Instituto Terramar

19. Koinonia

20. Movimento dos Atingidos por Barragens

21. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

22. PAD – Assessoria de Comunicação

23. PAD – Secretaria Executiva 

24. Pão Para o Mundo

25. Rede Ecumênica da Juventude

26. Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos

27. SOS Corpo

28. TIJUPA

Representante

Vera Masagão

Arne Dale

Wenche Fone

Marilene Souza

Vitor Hollas

Rêne Ivo

Ana Rocha

Mara Luz

Priya Lukka

Lusmarina Campos 

Sônia Gomes Mota

Fátima Mello

Célia Varela

Cibele Kruss

Uli Ide

Moema Miranda

José Moroni

Cristiane Faustino

Rafael Soares

Leonardo Maggi

Ísis Campo

Michelle Prazeres

Júlia Esther

Mathias Fernsebner

Daniel Souza

Marco Polo

Carmen Silva

Carlos Bonfim




