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Apresentação

Caros leitores,

É com satisfação que compartilhamos relatório de atividades de 2018. Estruturado em três 

componentes, no primeiro deles apresentamos a Teoria da Mudança do ASUL que orienta o trabalho 

da organização, junto com nossa missão e princípios. O segundo componente é uma compilação 

sintética das atividades e projetos desenvolvidos pela equipe ao longo de 2018. Por fim, 

apresentamos o panorama financeiro relativo ao ano em questão.

                                                                                                           

                                                                                         Boa leitura!  

 



Teoria da Mudança do
Articulação SUL

Assessoria e formação
Para apoiar aprendizagem 

institucional e fortalecer 
capacidades de organizações 

governamentais e não 
governamentais no campo da 

cooperação internacional

 

Entre 2017 e 2018 consolidamos a Teoria de Mudança do Articulação SUL. Produto de um 

conjunto de reflexões  internas, a imagem que segue atualiza o caminho que a organização deseja 

trilhar, quais resultados espera concretizar e as transformações para as quais almeja contribuir. 

Com nosso trabalho visamos colaborar para a conformação de um cenário em que condições e 

oportunidades sejam garantidas a todas as pessoas, de modo que possam desfrutar de liberdade 

e bem estar; ao mesmo tempo atuamos para que os povos do sul global tenham maior autonomia, 

tudo isso em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos quais o Brasil é 

signatário junto aos países membros da ONU. 

Elegemos três estratégias de atuação que guiam as atividades que desenvolvemos e os produtos 

que delas são gerados. É, portanto, apostando na produção de (i) pesquisa qualificada e na 

disseminação de conhecimento sobre a CSS; na promoção de (ii.) diálogo e articulação com vistas 

a fortalecer o debate transparente e bem informado sobre o desenvolvimento da cooperação; (iii.) 

prestando assessoria e facilitando a formação de atores do campo que o Articulação SUL busca 

inspirar políticas públicas e práticas emancipatórias.
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Pesquisa e 
disseminação 



Flexibilidade de Aprendizado: 
complexidade, inovação e transferência 
de conhecimento interurbano
Financiador: Peace Research Institute Osloç Energiråd Innlandet, Universidade de Oslo, Escola de Arquitetura e 

Design de Oslo, SINTEF 

Período: 2016-2020

Síntese: Projeto de pesquisa cujo objetivo é aplicar a abordagem de estudo de caso interdisciplinar para examinar 

as relações entre as atuais e futuras complexidades e vulnerabilidades urbanas, bem como as soluções inovadoras 

que emergem como respostas. São examinadas a forma como infraestruturas e instituições são impactadas por 3 

pilares temáticos: a) energia; b) governança e participação; e 3) meio ambiente. A pesquisa está organizada em 3 

vertentes: desafios urbanos, soluções inovadoras e intercâmbio de conhecimento interurbano. 

Atividades: 

• Elaboração do documento: Knowledge Transfer - Methodological considerations

• Visita e reunião presencial com responsável por gestão do conhecimento do projeto. Encontro se deu no 

contexto da Conferencia Internacional de Policy Diffusion (UNIFESP).

• Visita técnica à Colômbia e reunião com equipe do projeto



Assessoria e formação



Monitoramento e mensuração da 
Cooperação Sul-Sul Brasileira 

Financiador: OXFAM Brasil

Período: 2016-2018

Síntese: O objetivo deste projeto é promover maior transparência sobre o orçamento público 

destinado a cooperação Sul-Sul do Brasil. A estratégia inclui desenvolver, junto a organizações 

parceiras, metodologia de monitoramento e mensuração da CSS, fazendo uso dos sistemas 

públicos de informação.

Projeto encerrado em 2018 com a Oficina de Lançamento da publicação final do projeto, 

intitulada  ”À procura da Cooperação Sul Sul no Orçamento Federal”.

Relatório final: 

https://oxfam.org.br/projetos/a-procura-da-cooperacao-sul-sul-no-orcamento-federal/



Financiador: DFID

Período: 2018 /219

Síntese: Estudo desenvolvido em parceria com Institute of Development Studies (IDS), por 

encomenda do DFID e Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Teve como objetivo realizar 

mapeamento das áreas chaves de complementariedade entre as intervenções oficiais de 

desenvolvimento britânicas e a cooperação Sul-Sul brasileira, com especial foco no potencial de 

cooperação trilateral junto a países africanos. A análise buscou observar o grau de 

complementariedade temática e geográfica existente entre os parceiros de modo a orientar o 

planejamento estratégico da parceria entre Brasil e Reino Unido.

Definição de escopo da Parceria  para o 
desenvolvimento mundial entre Reino 
Unido e Brasil: mapeamento da 
cooperação trilateral 



Participação de Instituições Relacionadas à Gestão 
de Recursos Hídricos da Am. Latina e Caribe nas 
ações preparatórias e no 8º Fórum Mundial de 
Água

Financiador: PNUD/ ANA/ ABC

Período: 2017/2018

Síntese: Durante o segundo semestre de 2017, gerentes de recursos hídricos e membros do 

corpo diplomático de países da América do Sul e do Caribe se reuniram para criar em comum 

acordo uma “Agenda para o Desenvolvimento da Gestão Hídrica”. A iniciativa foi promovida pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). O processo 

de elaboração desta Agenda baseou-se nos princípios da Cooperação Sul-Sul e em metodologias 

participativas que favorecem a criação de espaços horizontais de diálogo e intercâmbio de 

experiências sobre a gestão hídrica entre os países. A Articulação Sul, em consórcio com 

Trajetórias Desenvolvimento Institucional, foi contratada para desenhar a metodologia e facilitar 

as oficinas em que se em que se fizeram a construção desta Agenda visando a preparação dos 

países para o 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília em março 2018.



Diálogo e articulação



Atuação em redes e espaços de 
participação

CONSEA

Regenera LAB

Global South-South Expo: Participação de evento em Nova York  a convite rede 

Southern CSO Alliance

T-20 (grupo de think-tanks do G20): Participação em evento em  Buenos Aires fina 

(Apoio GDI – Alemanha) 

Conferência Delhi IV: participação no evento e em reunião da NeST Global

Reunião com NeST, no México, sobre Mensuração da CSS (participação virtual)

Reunião com NeST South África sobre Mensuração da CSS (participação virtual)

Debate Instituto Igarapé. Tema: Rede de mulheres e operações de paz.

Aula no curso de Carlos Milani, doutorado IESP-UERJ.  Mensuração da CSS. 

CONSEA

Regenera LAB

Global South-South Expo: Participação de evento em Nova York  a convite rede 

Southern CSO Alliance

T-20 (grupo de think-tanks do G20): Participação em evento em  Buenos Aires fina 

(Apoio GDI – Alemanha) 

Conferência Delhi IV: participação no evento e em reunião da NeST Global

Reunião com NeST, no México, sobre Mensuração da CSS (participação virtual)

Reunião com NeST South África sobre Mensuração da CSS (participação virtual)

Debate Instituto Igarapé. Tema: Rede de mulheres e operações de paz.

Aula no curso de Carlos Milani, doutorado IESP-UERJ.  Mensuração da CSS. 



Publicações

Artigos Acadêmicos

WAISBICH, L. T (2018) Democracy and South-South Cooperation in IBSA Countries: 

Emerging Legislative Debates. Development Cooperation Review Vol.1, No. 9, 3-13

Capítulos de Livros 

POMEROY, M.; WAISBICH, L. T. (2018) “Avaliando a Cooperação Técnica Sul-Sul do 

Brasil: Reflexões de uma prática em construção”. In. COSTA, M. A. et al (Ed). Práticas 

de Avaliação da Cooperação Internacional no Brasil/Organização de Melissa Andrade 

Costa. – Brasília: Nikê Consultoria, 2018.

Policy Brief

LOPES, L.;COSTA,J. (2018) Measuring Brazilian South-South cooperation through a 

participatory approach.In. The Reality of Aid Report, 2018. 



Apresentações 

Pre-Civil BRICS Meeting (Oxfam & Economic Justice Network, Joanesburgo)

Dialogues on International Development Cooperation 2018, Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development: working together for leaving no one 

behind (BRICS Policy Centre, Rio de Janeiro)

Repensando os BRICS e o papel da China no desafiante contexto geopolítico global (BRICS Policy Centre & Action Aid, Rio de Janeiro)

2nd New Development Bank-CSO Consulta – Shanghai 

NeST Africa Africa’s road to BAPA +40 - South-South Cooperation in an evolving international development landscape (Joanesburgo, apresentação remota 

dos resultados do Projeto Orçamento Oxfam Brasil)

South-South Civil Society Conclave (VANI & FIDC, Nova Déli,)

Webinário - Práticas de Avaliação da Cooperação Internacional no Brasil (Organizado por Nike Consultoria) - Apresentação remota do capítulo sobre 

Avaliação da Cooperação Sul-Sul

Workshop Difusão de políticas e cooperação internacional: Diálogos entre academia e prática. Mesa Redonda ”A cooperação para  desenvolvimento e o papel 

das transferências de políticas”.  Orgs. Laboppi, ENAP,UNIFESP.

Apresentação sobre Felicidade Interna Bruta e primeiras reflexões sobre novo programa do ASUL “Ecologia dos Saberes”  na oficina “Abordagens Críticas ao 

Desenvolvimento” no Brics Policy Center

Facilitação de diálogos
Desenho metodológico e facilitação de Grupos de Trabalho. Workshop Difusão de políticas e cooperação internacional: Diálogos entre academia e prática. Mesa 

Redonda ”A cooperação para  desenvolvimento e o papel das transferências de políticas”.  Orgs. Labooppi, ENAP,UNIFESP.



Balanço Patrimonial



Demonstração de resultados

N otas 31/ 12/ 18 31/ 12/ 17

Receitas das atividades

Contribuições e doações 6 4.443               569                 

Prestação de Serviços 123.001            523.960            

127.444            524.530           

Despesas das atividades

Serviços de terceiros 7 (279.064)           (376.141)           

Administrativas e gerais 8 (3.471)              (6.977)              

Viagens e transporte 9 (9.555)              (21.307)            

Tributárias (157)                (10.278)            

Total (292.247)         (414.703)          

(Déficit) /  Superávit antes do resultado financeiro (164.803)          109.827           

Resultado financeiro líquido (645)                (1.212)              

(Déficit) /  Superávit dos exercícios (165.448)          108.615           



Parceiros e financiadores



www.articulacaosul.org

facebook.com/articulacaosul

facebook.com/brasileosul

mailto:m.pomeroy@articulacaosul.org
http://facebook.com/articulacaosul
http://facebook.com/brasileosul
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