
RELATÓRIO ANUAL
AVINA 2013
Missão
A partir da América Latina, impactar o desenvolvimento sustentável, 
criando condições favoráveis para que atores diversos possam contribuir 
juntos ao bem comum.

Visão
Desejamos uma América Latina próspera, integrada, solidária e demo-
crática, inspirada na sua diversidade e constituída por uma sociedade 
que a posicione globalmente a partir do seu próprio modelo de desen-
volvimento inclusivo e sustentável. Queremos ser conhecidos como uma 
organização inovadora e eficaz que produz contribuições concretas ao 
desenvolvimento sustentável da América Latina.
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Em 2014, a Avina completa 20 anos e nós comemo-
ramos este aniversário com a alegria de trabalhar 
juntos para contribuir para o desenvolvimento 
sustentável a partir da América Latina.

O objetivo da Fundación Avina, quando foi funda-
da, era identificar e fortalecer a liderança latino-
americana e o empreendedorismo social, através do 
estabelecimento de vínculos de confiança, respeito 
e apoio mútuo com milhares de líderes na região, 
parceiros, assessores e expoentes, para alcançar 
este impacto. 

Os resultados e aprendizagens obtidos levaram a 
Fundación Avina a investir cada vez mais nas redes 
que unem diversos líderes e instituições em uma 
causa comum. É por isso que uma das contribuições 
que nossos parceiros mais apreciam são os víncu-
los que facilitamos com outros parceiros e redes 
internacionais para fortalecer suas ações em prol da 
mudança e da sustentabilidade.

Nos últimos anos, a Avina vem refinando sua forma 
de atuação (que chamamos de marco de atuação), 
com um modelo voltado para a criação e agilida-
de de processos colaborativos de mudança entre 
líderes comunitários, acadêmicos, representantes 
governamentais, cientistas, empresários ou filantro-
pos em agendas comuns para gerar mudanças que 
contribuam para a sustentabilidade da nossa região 
e do planeta.

Para a Avina, fica cada vez mais claro que a América 
Latina possui um papel importante na construção 
do mundo de amanhã. A região possui uma riqueza 
sem igual, uma grande biodiversidade, florestas 
tropicais, recursos hídricos e solos férteis. Tem 
mentes brilhantes e modelos inovadores. Conta com 
uma cultura geral que mescla as culturas do mundo 
e uma sociedade majoritariamente conectada, 
democrática e jovem.

Presidente Avina
SEAN McKAUGHAN

SEAN McKAUGHAN
PRESIDENTE AVINA 

Mensagem do Presidente 
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Por isso, as soluções que surgem nesta região para lidar com os 
desafios do desenvolvimento sustentável são relevantes e muitas 
vezes têm grande potencial de reprodução em outros lugares do 
mundo.

Por exemplo, na América Latina, há milhões de pessoas que vivem 
da reciclagem de diferentes materiais e muitas vezes trabalham 
de maneira informal. Os parceiros da Avina conseguiram realizar 
grandes avanços para que esses trabalhadores pudessem se forta-
lecer e melhorar suas condições de trabalho. Em 2013, as cidades 
de Bogotá, na Colômbia, e Buenos Aires, na Argentina, criaram ini-
ciativas municipais para incorporar formalmente os recicladores 
em seus programas de gestão de resíduos sólidos, beneficiando 
milhares de pessoas e suas famílias.

Outra grande realização em 2013 foi a promulgação de uma lei no 
Chile que estabelece a meta nacional de produzir 20% da matriz 
energética de fontes renováveis até 2025. A lei é resultado da 
articulação de um conjunto de organizações sociais e/ou ambien-
tais, empresas, meios de comunicação e órgãos do governo. Este 
processo colaborativo já está servindo de modelo na Argentina e 
no Brasil, e sem dúvida poderá ser reproduzido em outros lugares 
além da nossa região.

O ano de 2014 chegou trazendo muitos desafios, mas também 
algumas oportunidades importantes para contribuir para a sus-
tentabilidade regional e planetária.

Mensagem do Presidente (cont.)

Este ano, na América Latina, haverá sete eleições. Cada uma delas 
representa uma possibilidade de realizar mudanças democráticas 
em prol do bem comum, dos bens públicos e de uma nova econo-
mia compatível com o desenvolvimento sustentável. 

Além disso, será realizada em Lima, no Peru, a próxima conferên-
cia internacional sobre mudanças climáticas da ONU, a COP 20, e 
muitos de nossos parceiros participarão deste evento para definir 
mecanismos concretos e práticos para enfrentar o desafio das 
mudanças climáticas, que é um desafio de todos.

A Avina continuará aprendendo e promovendo os processos co-
laborativos de mudança nas diferentes oportunidades de impacto 
que, para nós, são prioridade: Acesso a Água, Cidades Susten-
táveis, Energia, Estratégia para o Bioma Amazônico, Grande Chaco 
Americano, Indústrias Extrativas, Inovação Política, Migrações e 
Reciclagem Inclusiva.

Agradecemos a todos os nossos parceiros na região que trabalham 
conosco nessas áreas, e também às diferentes organizações inter-
nacionais que contribuem para nosso sucesso.
Sabemos que o trabalho conjunto é a única maneira de avançar-
mos na direção de um futuro mais sustentável para todos.

Sean McKaughan 
Presidente do Conselho Diretor
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A Avina está próxima de completar 20 anos e mais uma vez 
queremos dar a conhecer as principais lições que aprendemos 
nesta trajetória. O assunto crucial é: a única possibilidade que se 
apresenta para a América Latina é a superação da desigualdade e 
a busca pela inclusão, igualdade e sustentabilidade. É isso que nos 
move. Decidimos contribuir para a construção de bens públicos 
como mecanismos e estratégias visando à superação da desigual-
dade. 

Sabemos que, na região, muitas pessoas não têm acesso aos 
bens públicos, o que muitas vezes resulta em falta de respeito ou 
orgulho pelo que é público e, portanto, não há um castigo moral 
da comunidade para aqueles que o deterioram ou destroem. 
Percebemos muitas vezes que o que é de todos parece não ser de 
ninguém: nossas praças, parques e estradas descuidados, escolas 
em estados de conservação inadequados, baixos índices de voto, 
baixo sentimento de pertencimento à comunidade ou ao país, 
baixos níveis de filantropia, alguns setores que assumem o con-
trole de certos bens, orçamentos governamentais consumidos por 
gastos correntes, burocracia excessiva para ter acesso a serviços 
de saúde e educação, e governos que não satisfazem todas as 
necessidades da população. 

A desigualdade existe, e isso nos move para contribuir, na Amé-
rica Latina e a partir dela, para a construção de bens públicos. 
Entendemos que bem público é tudo o que possa contribuir para 
nossa dignidade e para superar a desigualdade. Por exemplo, 
para que todos possam ter acesso a uma educação digna, saúde, 
justiça ou áreas verdes. 

Mensaje
Diretor Executivo

GABRIEL BARACATT
DIRETOR EXECUTIVO AVINA

Temos outro grande desafio: promover o desenvolvimento econô-
mico respeitando os limites dos recursos do planeta. Frente a esta 
realidade onde estamos inseridos, queremos contribuir também 
para a construção de uma nova economia com sistemas de pro-
dução que funcionem sob a perspectiva do cuidado, de empresas 
que gerem rentabilidade e agreguem valor às sociedades, do 
consumo de bens e serviços sob a ótica de uma cultura saudável 
para as pessoas e sustentável para os ecossistemas, e de inovação 
que resulte em acesso igualitário à ciência e tecnologia. 

A América Latina é uma região com sede de inovação. Eu diria que 
as inovações mais interessantes nas áreas política, social, cultural 
e ambiental estão sendo geradas na região, que começa a ser 
vista como fonte de inspiração no resto do mundo. 

Agora, sentimos que podemos dar um passo adiante. Estamos 
provocando a nós mesmo e a outras pessoas para pensarmos em 
mudanças e trocarmos experiências em outras regiões do planeta. 
A América Latina possui este enorme potencial: é o continente 
da esperança, porque tem condições que nos permitem, através 
da boa administração como geração, superar a desigualdade e 
garantir a sustentabilidade.

Há 20 anos, a Avina subiu no trem do desenvolvimento susten-
tável, e agora com os vagões da construção de bens públicos e 
da nova economia, convidamos vocês para subirem neste trem, 
juntamente com muitos parceiros que se uniram a nós durante o 
trajeto, para transformar em realidade este profundo desejo por 
uma América Latina justa e sustentável.

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo
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A contribuição da Avina para o 
desenvolvimento sustentável

Processos Colaborativos
A Fundación Avina identifica oportunidades de incidência e 
ação para gerar impacto no desenvolvimento sustentável a partir 
da América Latina.

Estas oportunidades de impacto são escolhidas em função 
de sua relevância para o desenvolvimento sustentável, de seu 
potencial de escalabilidade regional e global, das possibilidades 
de aumentar os vínculos e da qualidade desses vínculos entre 
atores dos diversos setores, diminuindo assim as brechas de co-
laboración entre eles (assimetrias na colaboração que, uma vez 
identificadas e superadas, podem se transformar em oportunida-
des para melhorar a qualidade do vínculo) e da presença ou ge-
ração de pontos de inflexão, ou seja, de momentos em que uma 
oportunidade de mudança alcança as condições que permitem 
que ações de incidência gerem impacto na transformação.

As estratégias da Avina estão voltadas para a geração, apoio 
e aprofundamento de processos colaborativos que envolvem 
vários participantes de diferentes setores e pontos de vista dis-
tintos. Uma massa crítica equilibrada da sociedade civil, do setor 
privado e do governo que, com uma visão comum para o futuro, 
adotam metodologias inovadoras e criam agendas comuns para 
incidir positivamente na tomada de decisões e na realização de 
mudanças sociais.

Relatório Anual Avina 2013

Como 
Trabalhamos?

Com o objetivo de criar condições para favorecer mudanças 
sociais que conduzam a mudanças sistêmicas nas comunida-
des, cidades e países para contribuir para o desenvolvimento 
sustentável, a Avina enriquece os processos colaborativos 
com inteligência contextual, que permite ver além das estru-
turas de um determinado momento e conectar perspectivas 
variadas a partir da análise das diversas lógicas de diferentes 
contextos. A Avina também promove a convergência de in-
teresses, visões e objetivos dos participantes, e a articulação 
mediante a construção da confiança entre diversos atores e 
a criação de vínculos de qualidade que permitem fortalecer 
seu trabalho conjunto e mobilizar os recursos necessários. 
Além disso, a Avina ajuda seus aliados a dar visibilidade às 
causas às quais os atores estão vinculados, aos resultados 
obtidos a partir de agendas comuns em diferentes áreas e a 
uma visão comum.

Valor Agregrado do Avina
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Onde Trabalhamos
Atualmente, a Avina atua em 21 países latino-americanos. Em 15 
desses países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela), estamos presentes fisicamente com 
equipes que atuam por sistemas presenciais e virtuais. Em outros 
6 países (Cuba, El Salvador, Honduras, Porto Rico, República 
Dominicana e Suriname), apoiamos atividades através de vínculos 
com parceiros e redes. Contamos também com colaboradores nos 
Estados Unidos e Portugal que facilitam a construção de parcerias 
com organizações de seus países e regiões interessadas em apoiar 
processos de inovação e transformação na América Latina.

Resultados 2013
Juntamente com seus parceiros, a Avina contribuiu para 74 resul-
tados concretos em 2013. Esses resultados beneficiaram milhões 
de pessoas em todo o continente. Destes resultados, 14 geraram 
impacto em mais de um milhão de latino-americanos. 

Mobilização de Recursos
O volume total de recursos mobilizados em 2013 para as Oportu-
nidades de Impacto da Avina superou a casa dos 49 milhões de 
dólares. A Avina investiu diretamente 12,6 milhões de dólares em 
504 iniciativas de seus parceiros em todo o continente latino-
americano. Além disso, ajudou a direcionar 27 milhões de dólares 
de outras instituições financiadoras para organizações e iniciati-
vas de parceiros. Cerca de 9,5 milhões de dólares foram investidos 
nas próprias ações de acompanhamento de diferentes Oportuni-
dades de Impacto.

Oportunidades de Impacto
Em sintonia com o novo plano 2013- 2017, durante o ano de 2013, 
a Avina trabalhou em 9 Oportunidades de Impacto voltadas para 
o desenvolvimento sustentável a partir da América Latina:  Acesso 
a Água, Cidades Sustentáveis, Energia, Estratégia para o Bioma 
Amazônico, Grande Chaco Americano, Migrações, Reciclagem 
Inclusiva, Indústrias Extrativas e Inovação Política. 

Ferramentas de Impacto
A Avina trabalha com quatro Ferramentas que geram valor e 
inovação, e contribuem para acelerar e aumentar o impacto das 
Oportunidades, individualmente e em seu conjunto: Maudanças 
Climáticas, Índice de Progresso Social, Negócios de Impacto y 
Tecnologia para a Mudança Social. 

Parcerias
Durante 2013, a Fundación Avina e a Avina Americas estabele-
ceram ou renovaram parcerias com diferentes organizações para 
apoiar as estratégias que promovem na região juntamente com 
seus parceiros. Algumas dessas organizações são: fundações 
privadas como a Ford Foundation, Open Society Foundations, 
Climate Works, Unidos en Red; empresas do setor privado como a 
Citi Foundation, The Coca-Cola Company, SC Johnson & Son, The 
Mosaic Company Foundation, Inc.e Xylem Inc., entre outras. Além 
dessas organizações, a lista de parcerias inclui bancos e agências 
de cooperação como a Agência Suíça para o Desenvolvimento e a 
Cooperação, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o CAF 
- Banco de Desenvolvimento de América Latina.  

Panorama 2013
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Avina: 20 anos buscando o
desenvolvimento sustentável
A Avina foi fundada em 1994 com o objetivo inicial de fortale-
cer as iniciativas de líderes sociais e empresariais na América 
Latina para promover o desenvolvimento sustentável na região. 
Atualmente, a organização incorpora plenamente os elementos e 
aprendizagens de suas etapas anteriores para agregar valor aos 
processos colaborativos que se desenvolvem na sociedade e con-
centra suas atividades com os parceiros onde identifica oportuni-
dades de impacto relevantes para toda a região. Em seu vigésimo 
aniversário, a Fundación Avina amplia seu foco de incidência e 
se abre para o mundo. Exemplos concretos dessa nova fase são 
a participação da organização na Aliança Global pela Água, no 
Índice de Progresso Social e na criação da WTT.  

Aliança Global pela Água:
inovação tecnológica e social
Para acelerar o impacto no desenvolvimento sustentável do pla-
neta a partir da América Latina, no fim de 2013, surgiu a Aliança 
Global pela Água, uma iniciativa promovida pelo Advanced Inno-
vation Center (AIC) do Chile, Fundación Avina e WTT, que une 
de maneira efetiva tecnologia avançada (através do Sistema de 
Sanitização da Água por Plasma e outras ferramentas de eficácia 
comprovada), inovação social e modelos inclusivos de negócios 
para facilitar o acesso à água potável no mundo e gerar um impac-
to significativo na qualidade de vida das pessoas. 

Índice de Progresso Social:
tomando novas medidas 
EEste ano, o Social Progress Imperative, do qual a Avina é sócio 
fundador, apresentou mundialmente no 10º Fórum Mundial Skoll 
de Empreendedorismo Social, o Relatório 2013 do Índice de Pro-
gresso Social, uma ferramenta que estabelece o nível de desem-
penho dos países em três áreas principais: necessidades básicas, 
bases para o bem estar e oportunidades.

Wtt: novos modelos de negócio para
o impacto social e ambiental
WTT, uma iniciativa conjunta da Avina e do Instituto Arapyaú, que 
conta com um modelo inovador, híbrido de fundação e empresa, 
que tem como objetivo gerar negócios que produzam impacto 
social ou ambiental em larga escala a partir de inovações de base 
tecnológicas.

A WTT busca alcançar seu objetivo apoiando a pesquisa e o 
desenvolvimento de novas tecnologias e participando da criação 
de estratégias e modelos de negócios que resultem na criação de 
negócios de alto impacto da América Latina.

Destaques
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Tecnologia para a mudança social: 
inovações cívicas
A Fundación Avina, a Avina Americas e a Omidyar 
Network  apresentaram o primeiro edital do Fundo 
Acelerador de Inovações Cívicas, que tem como ob-
jetivo o desenvolvimento de inovações tecnológicas 
que, através da vinculação e combinação de estra-
tégias de incidência virtual e presencial, permitam 
melhorar a participação cívica e acelerar as estraté-
gias de mudança social na América Latina. 

Incontext: análise de contexto para o 
desenvolvimento 
Em 2013, a Avina criou o InContext, um serviço jor-
nalístico de difusão de informações e conhecimen-
tos sobre a América Latina. O objetivo é contribuir 
com inteligência contextual, para ajudar diferentes 
públicos a tomar melhores decisões ao definir estra-
tégias de transformação, e oferecer novos enfoques 
de análise sobre a realidade regional e global.

Publicações:
de palavras a decisões 
Em 2013, a Avina apoiou as seguintes publicações, 
entre outras:
a. No nível regional, colaborou para o desenvolvi-
mento do capítulo sobre a América Latina do Earth 
Security Index convocando um grupo de expoentes 
de alto nível para traçar os perfis da Argentina, 
Brasil, Bolívia, México e Peru.
b. No marco da Oportunidade de Impacto Cida-
des Sustentáveis, contribuiu com a Pesquisa de 
Percepção sobre Desigualdade Urbana em Cidades 
Latino-Americanas 2012, promovida pela ONU-
Hábitat e pela Rede Latino-Americana por Cidades e 
Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis.
c. Para incentivar o debate energético na Argentina, 
a Avina colaborou para promover a Plataforma de 
Diálogo de Cenários Energéticos Argentina 2030 
e seu Relatório de síntese: contribuições para um 
cenário energético nacional, que apresenta seis 
propostas de matrizes energéticas para o país. 
d. Na Venezuela, a Avina colaborou com a publi-
cação A contaminação por mercúrio na Guiana 
venezuelana: uma proposta de diálogo para a ação 
com o objetivo de ampliar o diálogo sobre esse 
tema. 

Fatos em Destaque (cont.)
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Para medir o impacto da Avina, 
desde 2007, a organização 
utiliza um sistema de avaliação 
voltado para as realizações.  

As realizações são mudanças que 

têm origem na ação direta de nossos 

parceiros em processos que tiveram 

a participação da Avina por meio de 

serviços prestados, ação direta e/ou 

investimentos sociais que contribuem 

para o desenvolvimento sustentável. 

Mudança de práticas verificáveis na sociedade ou em parte dela, que se refletem 

na adoção de políticas públicas; no funcionamento de redes de replicação, edu-

cação e aprendizagem; em mudanças no ecossistema do mercado; em mudanças 

nas relações de poder; na utilização de novas tecnologias sociais e inovação, em 

melhorias na qualidade de vida das pessoas e na conservação de recursos naturais.

Indicadores de Impacto

Realização Realização
do
resultado

Realização
do
processo

Avanços relevantes para alcançar rea-

lizações de resultado no futuro.
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A seguir apresentamos os dados
referentes a 2013

Em 2013, conseguimos contribuir, juntamente com nossos 
parceiros, para 74 mudanças concretas na América Latina 
(realizações de resultados); pelo menos 14 dessas mudanças 
geraram, cada uma, um impacto em pelo menos um milhão 
de pessoas (realizações de resultado de nível 1), superando a 
meta estabelecida para este nível.

A estratégia 2013-2017 está voltada para a geração de 
impactos na maior escala possível, para que a transformação 
possa chegar a milhões de latino-americanos. É por isso 
que os esforços das equipes da Avina estão voltados para 
realizações de nível 1, que são as realizações que refletem 
mudanças em escala mais alta, e realizações de nível 2, 
que são realizações que envolvem centenas de milhares de 
pessoas. Como o objetivo era alcançar milhões de pessoas, 
a meta de realizações de nível 3, que são as realizações que 
registram impactos em comunidades mais reduzidas, não foi 
alcançada.

Além disso, estamos felizes em poder afirmar que supe-
ramos muito a meta estabelecida para as realizações de 
processo.

Desde que a Avina começou a utilizar este sistema de 
medição de impacto, foram registradas 90 realizações de 
resultado de nível 1. Ao analisar os dados sobre as catego-
rias das realizações no quadro 2, é possível constatar que, 
do total histórico, quase a metade se refere a mudanças em 
políticas públicas. Em 2013, elas representam 65% do total, 
o que deixa clara a aposta da Avina em incidir nos espaços 
de decisão política que afetam os habitantes de uma cidade 
ou país.

Indicadores de Impacto (cont.)
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OPORTUNIDADES
DE IMPACTO

Acceso a Água
Cidades Sustentáveis
Energia
Estratégia para o Bioma Amazônico
Grande Chaco Americano
Migrações
Reciclagem Inclusiva
Indústrias Extrativas
Inovação Política



Visão de Impacto
Aumentar o número de pessoas com acesso a água e melhorar 
a qualidade do serviço na América Latina através da inovação, 
do uso de novas tecnologias e do fortalecimento de modelos de 
governabilidade democrática.

 

 

33%

1%

2.5%

1

2

5

7

8

de latino-americanos
70  milhões

Embora a água cubra 70% 
da superfície do planeta, 
somente 25% é doce e, 
deste volume, somente 1% 
é aproveitável.

Com 33% dos recursos 
hídricos renováveis do 

mundo, a América Latina é o 
continente com maior 
disponibilidade de água doce do 
mundo. Seus 3.100 m3 de água per capita 
por ano representam o dobro da média 
per capita mundial. A grande maioria dos 

países da região possui 
disponibilidades classificadas entre 
altas e muito altas em função 
de sua superfície e 
população. Entretanto, a 
disponibilidade do 
recurso não significa 
que ele esteja 
acessível a toda a 
população

Existe um esforço de investimento e desenvolvimento institucional muito importante para a região da 
América Latina, que permitiu o acesso de mais de 300 milhões de habitantes de áreas urbanas às 
redes de água potável, e mais de 200 milhões às redes de esgoto sanitário, nos últimos 60 anos.

Na América 
Latina, há 

aproximada-
mente 80 mil 

gestores 
comunitários 

de água 
potável.

Pelo menos

recebem serviços de água através 
de gestores comunitários.

1. OMS e UNICEF. Programa Conjunto de Monitoramento
de Abastecimento de Água e de Saneamento, 2012.

2. Tribunal Latino-Americana de Água. Situação Hídrica na América Latina.

5. UNESCO e ONU Agua. .Relatório sobre o desenvolvimento
dos recursos hídricos no mundo, Volumen 1, 2012.

7. Fundación Avina. Acesso a Água.

8. CAF-Banco de Desenvolvimento da América Latina. Justiça e inclusão social
na América Latina. Acesso universal a agua e saneamento, 2013.

Fontes

A ÁGUA
ACCESO

Agenda Comum de Ação
› Fortalecer a liderança, gestão e tecnologia nas iniciativas 
comunitárias de acesso a água e suas associações, e promover 
seu reconhecimento por parte dos governos, do setor privado e 
da cooperação internacional. 
› Criar redes nos níveis nacional, regional e continental visando 
à troca de experiências, modelos inovadores, melhores práticas 
e conhecimentos técnicos. 
› Estabelecer parcerias com o setor público e privado para 
melhorar e ampliar os serviços de água e gerar mecanismos 
financeiros para disponibilizar água para mais famílias.
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Principais Parcerias em 2013

› Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (COSUDE)
› Care International
› Coca-Cola South Latin
› Confederação Latino-Americana de Organizações Comunitárias 
de Serviço de Água e Saneamento (CLOCSAS)
› Stockholm International Water Institute (SIWI)
› Wash Advocates
› XYLEM INC.

Avina Americas
Em 2013, A Avina Americas apoiou a “Iniciativa +ÁGUA” como 
administrador fiscal dos fundos de coinvestimento da Coca-
Cola Foundation. Também administrou a parceria com o Xylem 
Watermark para ampliar o acesso a água em escolas do Semiárido 
brasileiro.

Mudanças
Mecanismos financeiros contribuem para
ampliar o acesso a água e melhorar a
qualidade do serviço 

Cerca de 420 mil pessoas obtiveram acesso a água e 142 mil mel-
horaram a qualidade do serviço recebido em comunidades rurais. 
Além disso, foi realizada a capacitação de 587 líderes comunitá-
rios de 221 Organizações Comunitárias de Serviços de Acesso a 
Água e Saneamento (OCSAS) de 8 países.

Juntamente com parceiros estratégicos, incidimos no desenvol-
vimento de sete mecanismos financeiros que contribuíram para 
o acesso a água e saneamento de aproximadamente 654 mil 
pessoas na América Latina e que significaram a mobilização de 2,7 
milhões de dólares para fortalecer a autogestão democrática das 
organizações comunitárias do setor nos países. 

Aumenta o associativismo entre as
Organizações Comunitárias de
Serviço de Água e Saneamento

Conseguimos dar visibilidade à gestão comunitária da água e 
fortalecer o associativismo entre as Organizações Comunitárias 
de Serviços de Água e Saneamento (OCSAS) para formar redes 
e federações nacionais que melhorem e ampliem o acesso a esse 
recurso hídrico na América Latina.  

Oportunidades de impacto / 
Acceso a Água (cont.)
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SUSTENTÁVEIS
CIDADES

Visão de Impacto
Transformar as cidades em bens públicos, mediante a participação 
de seus cidadãos, e o monitoramento e criação de políticas públi-
cas que gerem oportunidades para todos e facilitem o surgimento 
de uma nova economia.

Agenda Comum de Ação
› Facilitar a fiscalização do setor público mediante a adoção 
e acompanhamento de indicadores de qualidade de vida no 
planejamento urbano. 
› Promover inovações cívicas, através do apoio ao desenvol-
vimento de ferramentas tecnológicas para o monitoramento 
cidadão.
› Promover e fortalecer processos e práticas de participação 
democrática para apoiar a capacitação de líderes urbanos. 

- 13-

 
Na América Latina, quase 80% da população atualmente vive 
em cidades e a região é considerada a mais urbanizada do 
mundo.

80%
20%

61%

1

6

5

7

1950 2000
cidades

4

2

Porcentagem de habitantes de vivem em 

condições de pobreza

23%

Desigualdade
Os cidadãos consideram
que a desigualdade em suas 
cidades é muito alta.
 

111milhões de pessoas
vivem na periferia

DESIGUALDADE

Havia 320 cidades

Com pelo menos 20.000 habitantes Meio século depois

Igualdade

da população concentra 
aproximadamente 

52% da renda

Urbanização

BAIRROS
MARGINALIZADOSem

1,2,4. ONU Hábitat. Estado das cidades na América Latina e Caribe, 2012.

5,6. CEPAL. CEPALSTAT, Base de dados e publicações estadísticas.

7. AVINA, Banco de Desenvolvimento da América Latina-CAF, ONU Hábitat,
Rede Latino-Americana por Cidades e Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis.
Pesquisa de percepção, A desigualdade em 10 cidades latino-americanas, 2012.

Fontes



Mudanças 
A Veeduría Distrital de Bogotá prioriza o contro-
le cidadão

A Veeduría Distrital de Bogotá (Supervisão Distrital de Bogotá), 
entidade encarregada de promover a transparência na gestão 
pública distrital, firmou um acordo com a Avina e outras dez 
organizações e redes locais de alto nível da cidade, para priorizar 
o controle cidadão em seus objetivos, metas e funções. Foram 
geradas três instancias de trabalho conjunto com recomendações 
sobre resíduos sólidos, orçamentos participativos e política de 
participação cidadã. O estabelecimento de práticas concretas de 
controle social põe em evidência um novo diálogo cidadão sobre a 
maneira como as decisões públicas são tomadas e a importância 
da participação dos cidadãos nesse processo.  

Nova lei na Bolívia estabelece que o Parque Bos-
ques de Aranjuez é “Área Protegida Municipal”

Foi promulgada a Lei Municipal no. 019, que estabelece que o 
Parque Bosques de Aranjuez é “Área Protegida Municipal”. Várias 
organizações da sociedade civil de Tarija, na Bolívia, formaram 
um Comitê de Apoio com o objetivo de recuperar e defender a 
soberania do Parque Bosques de Aranjuez. Este Comitê, formado 
por nossos parceiros Nativa e a instituição financeira de desenvol-
vimento Emprender, conseguiu fazer com que a cidade de Tarija se 
apropriasse do tema ambiental e apoiou o processo de incidência 
no governo municipal para proteger o Parque Bosques de Aran-
juez.

Principais Parcerias em 2013

› Americas Society / Council Of The Americas
› Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)
› IBM
› ICAL-LARCI
› ONU HÁBITAT
› Oak Foundation e Instituto Arapyaú

Avina Americas 
Em 2013, a Avina Americas concluiu com sucesso sua tarefa de 
administradora fiscal da parceria com a The Bill & Melinda Gates 
Foundation para a estratégia regional de Cidades Sustentáveis, 
que desempenhava desde 2009. 
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Oportunidades de Impacto / 
Cidades Sustentáveis (cont.)



ENERGIA

Visão de Impacto
Tornar as matrizes energéticas da América Latina mais susten-
táveis, seguras e inclusivas.

Agenda Comum de Ação
› Promover a participação e o debate de qualidade sobre uma visão 
energética de longo prazo que consolide o planejamento de energia 
e confira maior relevância a aspectos socioambientais na definição 
de políticas públicas de energia. 
 › Promover marcos regulatórios que facilitem a utilização de 
energias renováveis não convencionais e promovam a eficiência 
energética, contribuindo para a diversificação da matriz energética 
e para a segurança energética.
› Incentivar o acesso a energia de qualidade, através de tecnologias 
limpas, eficientes e modernas para setores excluídos, visando que 
a América Latina cumpra a meta proposta pelas Nações Unidas de 
acesso universal a energia em 2030.
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1986 2011

25%+

Participação da América Latina 

35%
33% 16% 16%

Setores de Maior Consumo

35%
4%

14%

51%

Fontes
Utilizadas

2

4

3

gás natural

petróleo

Acesso a
Eletricidade

Reservas de
Gás Natural

carecem de acesso aos serviços
 modernos de eletricidade

1

40 milhões
 de pessoas

Quase 2/3 são hidrocarbonetos,
dos quais 51% correspondem a 

petróleo e derivados e 14% a gás natural
 

Historicamente, os setores que mais consomem energia
final na América Latina são transporte, indústria, 

consumo residencial e outros setores

A alta participação em energia renovável 
se deve principalmente à alta participação
 da hidroeletricidade e de biocombustíveis em 
países da América do Sul.

Entretanto, a utilização de energias renováveis 
não convencionais é realmente baixa.

A proporção do total de reservas comprovada 
da região não só diminuiu como em 
vários países houve uma queda nas reservas
em termos absolutos.

1,5. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Energia na América Latina e Caribe.

2,4. Banco de Desenvolvimento da América Latina-CAF, ALADI, Arpel, CEPAL. Energia.
Una visão sobre os desafios e oportunidades na América Latina e Caribe, 2013.

Fontes



Oportunidades de Impacto / 
Energia (cont.)

Mudanças 
Incidência na agenda pública e política sobre 
uma matriz energética limpa, segura e susten-
tável no Chile

Um diálogo entre atores de diversos setores foi estabelecido 
visando o estabelecimento de acordos políticos e técnicos sobre a 
matriz energética no Chile e a construção democrática da política 
energética no país.  Consequentemente, a Plataforma Cenários 
Energéticos Chile 2030 posicionou-se como ator importante na 
discussão sobre política energética e sua base técnica e política 
foi legitimada. Os candidatos à Presidência da República do Chile 
incluíram os principais assuntos apresentados pela plataforma de 
Cenários Energéticos Chile 2030 em seus programas eleitorais. 
Além disso, foi criada a campanha Energia Presidencial, que pro-
moveu um primeiro fórum televisionado com a participação dos 
pré-candidatos à Presidência da República do Chile e um segundo 
fórum com os encarregados dos programas de Energia dos cinco 
candidatos à Presidência.

Duas novas leis estimulam as energias reno-
váveis no Chile
 
Foi promulgada a Lei 20.257, conhecida como Lei 20/25, que 
estabelece que até o ano de 2025, 20% da energia comercializada 
no país deverá provir de energias renováveis não convencionais 
(ERNC). TAlém disso, foi promulgada a Lei de Concessões Elé-
tricas (Lei 20.701), que acelerará os procedimentos necessários 
para outorgar concessões, contribuindo assim para o aumento dos 
investimentos e da competitividade do mercado de energia elétri-
ca, especialmente com a incorporação de ERNC, garantindo maior 
credibilidade ao sistema e evitando problemas de abastecimento. 

Principais Parcerias em 2013

› Fundação Solar
› Grupo de Energia Renovável da Argentina
› Mesa Solar
› Plataforma Cenários Energéticos na Argentina, Brasil e Chile
› Oak Foundation
› Programa Chile Sustentável
› Rede Nacional de Organizações da Sociedade Civil para Energias 
Renováveis (RENOVE)
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BIOMA AMAZÔNICO
ESTRATÉGIA PARA O

Visão de Impacto
Conservar a Amazônia como bem público, através da promoção 
de agendas multissetoriais comuns que contribuam para a miti-
gação das mudanças climáticas e garantam a sustentabilidade da 
região.

Agenda Comum de Ação
› Consolidar uma plataforma pan-amazônica de diálogo e ação 
para reforçar a cultura de sustentabilidade e gerenciar políticas 
e mecanismos de garantias sociais e ambientais que combatam 
as tendências mais ameaçadoras na região.
› Instalar capacidade permanente e efetiva na sociedade civil 
para que ela possa monitorar de maneira independe e em tempo 
real o desmatamento na região pan-amazônica e utilizar infor-
mações para mudar práticas governamentais e empresariais.
› Consolidar os modelos bem sucedidos de gestão de uso dos 
solos que evitam o desmatamento no Bioma.  
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96.544 KM  de longitude total 
das estradas na Amazônia

BOLÍVIA           (6,2%)

BRASIL            (64,3%)

COLÔMBIA      (6,2%)

EQUADOR        (1,5%)

GUIANA          (2,8%)

PERU             (10,1%)

SURINAME                 (2,1%)

VENEZUELA               (5,8%) 

GUIANA FRANCESA (1,0%) 

Território amazônico

ESTRADAS

Nos últimos 50 años

-

Pavimentadas (32,8%),
Não pavimentadas (64,5%)
Projetadas  (2,7%). 

 superfície de
3,502,750 quilômetros

45%
da região

1,6 milhões de KM 2 21%

15%

  MINERAÇÃO ILEGAL NA AMAZÔNIA 

7,8
 milhões de km2

Região de

As estradas são um dos principais fatores que favorecem novas 
formas de uso e ocupação da Amazônia.

O grande aumento do preço do ouro nos últimos anos 
gerou grandes impactos socioambientais.

A Guiana é o país que possui a maior parte de seu 
território amazônico com zonas de mineração.

Zonas de interesses da mineração
DO TERRITÓRIO AMAZÔNICO 

Áreas naturais protegidas 
e territórios indígenas 45% da região

Atualmente, existem 81 blocos de petróleo sendo 
explorados, mas há outros 246 blocos nos quais 

existem interesses petrolíferos.
1,3,4,5. Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Amazônia sob pressão, 2013.

Fontes
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5 das zonas de mineração estão em
áreas protegidas



Oportunidades de impacto / 
Estratégia para o Bioma Amazônico 
(cont.)

Mudanças 
Comissão Florestal para monitorar
o desmatamento na Colômbia

A Avina e seus parceiros colaboraram para que o estado de 
Caquetá, na Colômbia, estabeleça a Comissão Florestal, encarre-
gada de monitorar o desmatamento, gerar ações para evitá-lo e 
planejar o uso do solo na região.

O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento da UNASUR se abre para a parti-
cipação de comunidades

Em agosto de 2013, a União de Nações Sul-Americanas(UNASUR), 
organismo internacional que tem como objetivo construir uma 
identidade e cidadania sul-americanas, e desenvolver um espaço 
regional integrado, aprovou as diretrizes para a organização do 
Fórum de Participação Cidadã, difusão dessas diretrizes entre os 
cidadãos e criação de um debate que contribua para promover 
mecanismos de informação e participação dos atores sociais.

Principais Parcerias em 2013 

› Articulação Regional Amazônica (ARA)
› Climate and Land Use Alliance e Latin America Regional Climate 
Initiative (LARCI)
› Forum Amazônia Sustentável
› Fundo Vale
› Grupo de Trabalho Amazônico (GTA)
› Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental
› Skoll Foundation

Avina Americas 
Desde 2009, a Avina Americas participa da Estratégia para o Bio-
ma Amazônico como administradora fiscal dos fundos de coinves-
timento da Skoll Foundation.
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CHACO AMERICANO
GRANDE

1.141.000 km2

Vivem aprox. 7,5 milhões

Grande diversidade de espécies Área do Chaco

500 espécies de aves 

150 espécies de mamíferos

3.400 espécies de plantas 80 espécies de anfíbios

17 espécies de répteis

Área Protegida

Áreas prioritárias de conservação 
definidas Pelo Projeto
“Avaliação Ecorregional”

2ª região florestada mais extensa da América 
do Sul, depois da Floresta Amazônica)

de cada 100
paraguaios
moram no Chaco

59%

23%

20%

41%

13%

5%

ARGENTINA

PARAGUAI

BRASIL

BOLÍVIA

3 4 20

 
40 povos nativos
30 idiomas no total

1,2,5. Ministério da Educação de La Paz, Bolívia. Atlas do Grande Chaco, 2008.

3. UNICEF, FUNPROEIB Andes. Atlas sociolinguístico dos povos indígenas da América Latina, 2009.

Fontes

que representam uma baixa porcentagem das populações totais
dos países, o que, entre outras coisas, incide na marginalização sofrida
pela população do Chaco em termos de políticas públicas.

de cada 100
bolivianos
moram no Chaco

de cada 100
argentinos
moram no Chaco

Visão de Impacto
Garantir a gestão sustentável e inclusiva da floresta, da água e 
da terra no Grande Chaco e promover o desenvolvimento de uma 
nova economia na região.

Agenda Comum de Ação
› Posicionar local e globalmente o Grande Chaco Americano 
como o segundo bioma florestado do continente.
› Promover uma governança participativa na região que garanta 
principalmente a participação das comunidades indígenas e 
camponesas nos espaços de tomada de decisão e nas ações de 
monitoramento  cidadão.
› Promover o surgimento de modelos de produção sustentável, 
adequados às características dos ecossistemas do Chaco.
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Oportunidades de Impacto / 
Grande Chaco Americano (cont.)

Mudanças 
Redução do desmatamento no Chaco cordobês 

Através do trabalho conjunto de nossos parceiros, apoiado pela 
Avina, foi possível reduzir o desmatamento no Chaco cordobês 
de 3.300 hectares por mês para zero. Esta conquista ocorreu em 
junho de 2013 por meio do monitoramento mensal por satélite das 
mudanças do uso do solo no Grande Chaco Americano, liderado 
pela Guyra Paraguay e pela intervenção do Fórum Ambiental 
Córdoba, que deu visibilidade ao tema e colocou a autoridade 
ambiental da região em alerta para que adotasse as medidas 
necessárias 

Monitoramento do rio Pilcomayo estabelece 
sistema de alerta 

Durante o ano de 2013, líderes indígenas, expoentes camponeses 
e organizações sociais monitoraram permanentemente as mu-
danças no caudal, curso e população piscícola do rio Pilcomayo, 
tanto em campo como através de imagens de satélite, estabe-
lecendo um sistema de alerta rápido que identifica inundações 
e secas com antecedência. Dessa forma, foi possível melhorar a 
capacidade de preparação e resposta dos pecuaristas da região 
e dos povos nativos em relação ao gado, à pesca, às florestas e à 
agricultura, garantindo a segurança alimentar e evitando perdas 
financeiras.

Principais Parcerias em 2013

› Fundação Nativa
› Guyra Paraguay
› Nativo, Bosques y su Gente
› Programa Sede Zero
› Rede de Monitoramento do Pilcomayo
› Redes Chaco
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MIGRAÇÕES

Visão de Impacto
Assegurar a dignidade e o respeito aos direitos humanos nos pro-
cessos migratórios através do fortalecimento de marcos regulató-
rios e das institucionalidades local e regional.

Agenda Comum de Ação
› Promover melhorias em políticas públicas que protejam os 
direitos humanos dos migrantes.
› Promover políticas públicas inclusivas e transparentes que 
gerem alternativas econômicas nas comunidades suscetíveis 
aos efeitos das migrações.
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dos 232 milhões de migrantes para a América do Sul e o Caribe foram de 
e correspondem a 

no mundo.

Estados Unidos
Principal destino de imigrantes no mundo

de latino-americanos
e caribenhos

dos emigrantes
da região+70%

Migrantes intrarregionais14 milhões
nasceram no México e na América Central

MILLONES

MILHÕES MILHÕES
ANO ANO

As remessas

MILHÕES

ANO 2012

omam cerca de 3 milhões de pessoas, sendo que 
há países, como a Costa Rica, em que 7,5% da 
população nasceu na Nicarágua e em outros países.

o que representa um aumento 
de US$ 300 milhões
ou 0,6% em relação ao total 
de 2011

3

1. CELADE, Divisão de População da CEPAL.

2. CELADE-CEPAL (2006). Migração internacional, Direitos Humanos e
Desenvolvimento na América Latina e Caribe, Síntese e Conclusões.

3. Projecto IMILA do CELADE.

5, Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Fontes
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Aumento da Migracão
 de Latino-Americanos e Caribenhos



Oportunidades de Impacto / 
Migrações (cont.)
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Mudanças
Dois novos mecanismos para proteção dos direitos 
humanos dos migrantes no México

O Supremo Tribunal de Justiça do México adotou um protocolo de 
ação que contribuirá para gerar jurisprudência e estabelecer as regras 
de ação para que os juízes, que são responsáveis pela proteção dos 
direitos humanos dos migrantes, possam contar com diretrizes claras 
para garantir essa proteção.

Proteção consular para os
migrantes da América Central 

Os governos da América Central estabeleceram formalmente 
como prioridade a proteção consular para os migrantes na política 
exterior, em nível nacional e regional. O Centro de Investigação e 
Docência Econômicas (CIDE) facilitou a assinatura de um acordo 
de colaboração e cooperação regional e bilateral que garante mais 
proteção aos direitos das pessoas da América Central que transi-
tam ou vivem no México.

Principais Parcerias em 2013

› American Civil Liberties Union
› Associação de Cooperação Rural na África e América Latina 
(ACRA)
› Ford Foundation e Open Society Foundations
› Fundação para a Justiça
› Instituto de Políticas Migração
› Sin Fronteras

Avina Americas 
Desde 2011, a Avina Americas funciona como administradora 
fiscal dos fundos de coinvestimento da Parceria para as Migrações 
no México e América Central (CAMMINA), uma parceria entre a 
Avina, a Ford Foundation e a Open Society Foundation.



INCLUSIVA
RECICLAGEM

Visão de Impacto
Incluir milhões de recicladores na gestão sustentável de resíduos 
sólidos em parceria com organizações de recicladores, indústrias, 
entidades governamentais e outros atores estratégicos. 

Agenda Comum de Ação
› Estimular o desenvolvimento de liderança e organização dos reci-
cladores com base na associatividade, formalização e bem comum, e 
a construção de vínculos intersetoriais para fortalecer o sistema.
› Promover a criação e implementação de políticas públicas e marcos 
normativos que estabeleçam sistemas sustentáveis de gestão de 
resíduos, além de reconhecer e fortalecer o papel dos recicladores.
› Fomentar cadeias de valor de reciclagem com a perspectiva da 
responsabilidade social, dos negócios inclusivos e de uma nova 
economia.
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4 400 MIL

+100

Milhões

pessoas
95%  vivem em cidades

30% são mulheres

35% são analfabetos

95%

47%    

Buenos Aires

Colômbia

No Brasil

se identificam
como recicladores

 

dos resíduos que não são enterrados, 
são recuperados por recicladores

dos resíduos que voltam 
para a indústria são 
coletados por 
recicladores de base

organizações 
espalhadas 
pelo continente 

Em 15 países da região, as organizações 
reuniram-se em movimentos nacionais.

Estima-se que somente cerca de 5 a 10% 
dos recicladores trabalhem de forma
organizada na América Latina

Isso se deve ao fato de que, salvo raríssimas 
exceções, a função dos recicladores não é 
reconhecida adequadamente 
 nem pelos governos, nem pelas empresas, nem pela sociedade em 
geral. A marginalidade e a exclusão nas quais eles trabalham são apro-
veitadas pelos intermediários da cadeia para se apropriarem do valor do 
trabalho que eles realizam.

de pessoas vivem da coleta e 
comercialização de materiais 
recicláveis como o papel, o papelão, o 
plástico e o metal.

Na região da América Latina e Caribe

1,3,5. Iniciativa Regional para a Reciclagem Inclusiva.

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Nacional do Brasil 2010.

4. Rede Latino-Americana de Recicladores.

Fontes
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Oportunidades de Impacto / 
Reciclagem Inclusiva (cont.)
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Mudanças
Primeiro contrato firmado entre cooperativas de 
recicladores e o governo de Buenos Aires

Foi firmado o primeiro contrato entre 12 cooperativas de recicla-
dores e o governo da cidade de Buenos Aires, mediante o qual as 
duas partes assumem responsabilidades em relação à coleta sele-
tiva de resíduos. Cada cooperativa fica responsável por uma área, 
onde ela deve garantir a coleta seletiva de resíduos dos vizinhos.

A Rede de Catadores de Santa Cruz firma um 
convênio para a formalização de seu trabalho

Através da articulação entre a Rede de Catadores de Santa Cruz, 
o Programa de Alívio da Pobreza e a Avina, e após dois anos de 
trabalho elaborando uma proposta, negociando e realizando 
ações de sensibilização e incidência, em maio de 2013, a Rede de 
Catadores de Santa Cruz firmou um convênio de prestação de 
serviço de coleta seletiva para os distritos 1, 2, 3 e 4 da cidade com 
a Empresa Municipal de Limpeza de Santa Cruz (EMACRUZ), na 
Bolívia, que contribui para o fortalecimento e a formalização do 
trabalho dos recicladores, para sua visibilidade e para a melhoria 
da qualidade de vida desses trabalhadores. 

Principais Parcerias em 2013 

› Advanced Innovation Center (AIC) do Chile 
› CataFácil y Njambre
› Rede Lacre
› Rede Latino-Americana por Cidades e Territórios Justos

Avina Americas 
Desde 2011, a Avina Americas participa da estratégia continental 
da Fundación Avina para a Reciclagem Inclusiva como administra-
dora fiscal dos fundos de coinvestimento da Coca-Cola Founda-
tion. Em 2013, também assumiu a gestão da parceria com a The 
Bill & Melinda Gates Foundation para essa estratégia.



EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS

Visão de Impacto
Transformar as indústrias extrativas em um modelo ético de 
geração de riqueza baseado na dignidade humana, na inclusão 
econômica e no cuidado responsável do uso dos recursos naturais. 

Indústrias Extrativas é uma Oportunidade em
Desenvolvimento. 

Em sua fase inicial, a Avina trabalha em uma oportunidade 
identificada em áreas geográficas delimitadas, no intuito de gerar 
processos colaborativos, aumentar o número e a diversidade 
de parceiros envolvidos, construir uma visão comum, incubar 
projetos-piloto, criar um projeto participativo e testar uma es-
tratégia de atuação nessa oportunidade. Se essa fase inicial for 
bem sucedida, a oportunidade, passa para um novo patamar de 
atuação, alcance e incidência.

Agenda Comum de Ação
› Superar a visão de que as indústrias extrativas sejam uma 
atividade meramente destruidora da natureza e das comunida-
des, pois não contribuem para o desenvolvimento sustentável, e 
criar uma compreensão de que as indústrias extrativas são um 
risco que deve ser controlado para poder ser transformado em 
oportunidade.
› Criar novas institucionalidades verdadeiramente inclusivas, ca-
pazes de regular, gerenciar e controlar as indústrias extrativas de 
modo que a riqueza gerada esteja a serviço da produção de bens 
públicos, para que facilitem a produção e energia, levando-as a 
um novo patamar da economia.

- 25 -

Superfície terrestre

2.013.180,2
milhares de hectares712.064,9(milhares de hectares)

Correspondem à superfície agrícola da área. 

Estão cobertas por florestas 
(naturais e plantadas)
 

47,2%

América Latina

U$S6,06
 BILHÕES

empregados principalmente 
na economia primária e/ou secundária.

A economia latino-americana é a terceira maior economia do
mundo com

equivale a  35% da superfície total da América Latina, 
referentes a terras aráveis, terras destinadas a cultivos 
permanentes, pradarias e pastos permanentes.

Das reservas do planeta

Cu

48% das las reservas
do cobre.

13% das las
reservas de petróleo.

a América Latina possui:

1. CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.

2,3. Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO). 
Informe Financiero de la Minería Nº21, 2013.

Fontes

1

2

3



Oportunidades de impacto / 
Indústrias Extrativas (cont.)

Mudanças
Fortalecimento e consolidação de mesas de diá-
logo sobre mineração em vários países da região 

Observamos a consolidação e apoio mútuo de iniciativas de 
diálogo entre diversos atores da mineração na região. Depois 
de um trabalho que durou mais de um ano, a Mesa de Diálogo 
Permanente da Colômbia decidiu convidar o governo federal para 
o diálogo, considerando que o espaço já se consolidou para além 
dos interesses setoriais ou bilaterais. Regionalmente, o Grupo de 
Diálogo Argentino conseguiu que a Secretaria Nacional de Minas 
participasse de seus encontros em 2013. Além disso, os grupos de 
diálogo no Peru e no Equador ampliaram sua rede de participan-
tes, estão chegando a mais regiões dentro dos países e consti-
tuíram-se três novos espaços para o diálogo sobre mineração no 
Brasil, Chile e Panamá. 

O Grupo de Diálogo Latino-Americano é recon-
hecido como uma referência da América Latina 
para o mundo

O Grupo de Diálogo Latino-Americano (GDL) “Mineração, 
Democracia e Desenvolvimento Sustentável”, uma plataforma 
regional de intercâmbio e trabalho colaborativo administrada e 
formada por grupos e iniciativas de diálogo sobre mineração de 
diversos países da América Latina, foi reconhecido pela Ministra 
das Relações Exteriores do Canadá, e por grandes organizações do 
setor de mineração no mundo, como referência na América Latina 
em nível global. 

Principais Parcerias em 2013

› Agenda Pública
› Care Peru
› Fundação Cambio Democrático 
› Fundação Casa de la Paz
› Fundação Futuro Latino-americano
› Gestión Ambiental Estratégica
› Programa Chile Sustentável
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POLÍTICA
INOVAÇÃO 

Visão de Impacto
Desenvolver uma ética pública que promova a dignidade humana 
através de processos de inovação política que fortaleçam o estado 
democrático.

A Inovação Política é uma Oportunidade em 
Desenvolvimento
Em sua fase inicial, a Avina trabalha em uma oportunidade 
identificada em áreas geográficas delimitadas, no intuito de gerar 
processos colaborativos, aumentar o número e a diversidade 
de parceiros envolvidos, construir uma visão comum, incubar 
projetos-piloto, criar um projeto participativo e testar uma es-
tratégia de atuação nessa oportunidade. Se essa fase inicial for 
bem sucedida, a oportunidade, passa para um novo patamar de 
atuação, alcance e incidência.

Agenda Comum de Ação
› Promover uma agenda de mudanças para reduzir os riscos 
coletivos e aumentar a proteção social frente a um contexto de 
insegurança cada vez maior, especialmente devido ao crescimen-
to do tráfico de pessoas, trabalho escravo e transformações que 
estão ocorrendo no narcotráfico.
› Trabalhar na área de governabilidade e particularmente na re-
visão do papel que diversos atores (organizações sociais, empre-
sários, governos, líderes, acadêmicos) podem desempenhar para 
aumentar a capacidade governamental e melhorar a provisão de 
bens públicos.  
› Criar condições para estabelecer novas redes e instituições de 
alcance continental na América Latina que consolidem os esfor-
ços de governos locais e organizações da sociedade civil para 
reduzir a insegurança.
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do total de entrevistados na América Latina acredita que a delinquência 
é o problema mais grave da região, seguida pelo desemprego.

Apoio democracia 
1995-2013

Maior Aumento 
de Apoio

Maior diminuição
de Apoio

16 Pt.

13 Pt.

Equador

Venezuela

 78 Pt.

71 Pt.

69 Pt.

68 Pt.

Uruguai

Venezuela

Costa Rica

Argentina

7 Pt.

26 Pt.

16 Pt.

Uruguai

Panamá

México

Costa Rica

12 Pt.

Rep. Dominicana 

65 Pt.

do total dos
homicídios no

mundo ocorre na
região da América

Latina e Caribe.

1

2
3

4

Estima-se que o número total 
de homicídios no mundo em
2010 foi 468.000.
A porcentagem aproximada 
por continente é a seguinte: 

36 % 27 % 1 %5 %

África Ásia Europa Oceania

28 %

31%

A satisfação com a democra-
cia na América Latina variou 

entre um valor mínimo de 
25% no ano de 2001, na 
época da crise asiática, e 

44% nos anos de 2009 e 
2010. Atualmente, está bem 

mais próxima do seu valor 
máximo, com cerca de 39%.

1

2

5

1. ONUDD. Estudo global sobre homicídio, 2011.

2,3,5. Corporación Latinobarómetro. Relatório 2011.

Fontes



Oportunidades de Impacto / 
Innovación Política (cont.)

Mudanças 
Nasce a Rede Nacional Antimáfia na Argentina
 
Com a percepção comum de que a Argentina não está livre da 
entrada e expansão do crime organizado e que se não se trabalha 
com responsabilidade institucional a partir da sociedade civil, a 
parainstitucionalidade, a violência e a privatização do setor públi-
co só irão aumentar, vários expoentes sociais e alguns do campo 
político se articularam e apoiaram a realização de um congresso 
contra o tráfico e o crime organizado, que resultou na criação da  
Rede Nacional Antimáfia, cujo documento de fundação estabelece 
30 pontos nessa luta comum. A Rede tem dois objetivos princi-
pais: fortalecer áreas do governo que possam se articular com a 
sociedade civil para melhorar a qualidade e a eficácia das políticas 
públicas em temas de segurança e consolidar-se para apoiar a 
ação de seus membros.

Criação da plataforma virtual “¿Dónde está mi 
gobierno?” para a inovação política

A Avina e seus parceiros fizeram uma articulação para criar uma 
plataforma virtual de alto impacto para a inovação política no 
México. A plataforma se chama ¿Dónde está mi gobierno?, um 
projeto que destaca a importância da capacidade governamental 
para produzir governos eficientes na provisão de bens públicos. 
Nela, o papel fundamental dos governos é reconhecido, mas tam-
bém fica claro que diversos atores da sociedade têm responsabi-
lidade e capacidade de desenvolver estratégias inovadoras para 
criar instituições públicas eficientes. 

Principais Parcerias em 2013

› Fundación la Alameda
› Incide Social
› La Otra Trama
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Í

FERRAMENTAS
DE IMPACTO

Mudanças Climáticas 
Índice de Progresso Social
Negócios de Impacto
Tecnologia para a mudança social



CLIMÁTICAS
MUDANÇAS 

Objetivo
Posicionar e promover o impacto desde a condição diferencial 
da América Latina para responder aos desafios das mudanças 
climáticas. 

Colaboração com as
oportunidades de impacto 
Promover e fortalecer plataformas regionais e ações estratégicas e 
inovadoras para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
por meio das ações de cada uma das Oportunidades de Impacto 
da Avina.

Resultados
Apresentação e funcionamento do Centro Re-
gional de Mudanças Climáticas e Tomada de 
Decisões

Em março de 2013, foi feita apresentação oficialmente o Centro Re-
gional de Mudanças Climáticas e Tomada de Decisões, uma iniciativa 
apoiada pela UNESCO, Avina e uma rede de universidades do Cone 
Sul visando à formação de líderes, dirigentes, profissionais e capacita-
dores para a tomada de decisões e negociações em temas relaciona-
dos às mudanças climáticas e à geração das capacidades necessárias 
para incorporar em suas decisões aspectos relacionados à transição 
para uma nova economia.

Apresentação do relatório global “Earth Security 
Index 2014” 

Em dezembro de 2013, em Londres, foi apresentado o relatório global 
“Earth Security Index 2014” (Índice de Segurança da Terra 2014), uma 
ferramenta para ajudar a orientar as respostas estratégicas da indús-
tria, do setor financeiro, dos governos e da sociedade civil à escassez 
de recursos. O relatório identifica as principais áreas nas quais inves-
timentos em capacidade de resiliência e relações comerciais entre 
países e empresas preocupadas com a sustentabilidade poderiam 
ajudar a construir um futuro melhor e mais seguro.

A Avina colaborou com este índice desde dezembro de 2012, espe-
cialmente nos perfis dos países da América Latina. 
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Principais Parcerias em 2013 

› Climate and Land use alliance, Iniciativa Climática de América 
Latina (LARCI) y Oak Foundation
› Plataforma Climática Latino-Americana
› UNESCO
› The Earth Security Initiative

Avina Americas 
A Avina Americas recebeu o apoio da The Mosaic Company Foun-
dation para o Earth Security Index.



PROGRESSO SOCIAL
ÍNDICE DE 

Objetivo
Fornecer informações úteis e oportunas aos tomadores de decisão 
do governo, do setor privado e de organizações da sociedade civil, 
que permitam identificar os pontos fortes e fracos de cada país 
em termos de progresso social, para que possam concentrar seus 
investimentos nas áreas que mais contribuem para melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto 
Através da análise de dados do Índice de Progresso Social, pro-
mover, desenvolver e manter o impacto das Oportunidades de 
Impacto da Avina. 

Em 2013, foram analisados 50 países, e para 2014 esse esforço 
global analisará 130 países.
A Avina e seus sócios continuam trabalhando intensamente para 
aprimorar os métodos do Índice e intensificar sua utilização como 
medida de desempenho dos países no mundo, assim como na for-
mação de redes de organizações capazes de promover o progres-
so social em seus países e regiões.
 social en sus naciones y regiones.

Resultados
Apresentação mundial do Índice de Progresso 
Social

Em abril de 2013, durante o  10º  Fórum Mundial Skoll de Empreen-
dedorismo Social, realizado no Reino Unido, o professor Michael E. 
Porter da Harvard Business School anunciou publicamente a criação 
do  Social Progress Imperative e apresentou seu primeiro produto 
público, o  Índice de Progresso Social.

Alguns meses depois, o Índice foi apresentado localmente na Costa 
Rica, Paraguai, Peru e Brasil. 

O Índice de Progresso Social é utilizado inicialmente a nível nacional, 
mas seus métodos começam a ser adaptados para medir o bem estar 
social em regiões, cidades e comunidades.  No Brasil, o parceiro da 
Avina, Imazon, em parceria com a Natura, Coca-Cola, Vale do Rio 
Doce e outras organizações estão aplicando o Índice para medir 
o impacto de seus negócios em municípios da Amazônia e nas 
comunidades onde operam ou têm ações de responsabilidade social. 
Na Colômbia, o programa “Bogotá Cómo Vamos” está adaptando a 
metodologia para aplica-la à região metropolitana da capital. No Pa-
raguai, a metodologia foi utilizada como ferramenta de planejamento 
pelo governo nacional e está sendo adaptada para medir o desem-
penho social de comunidades na região do Chaco.

O governo do Paraguai adota oficialmente o Índice 
de Progresso Social

No Paraguai, o Presidente da República, por meio do Gabinete Social, 
firmou um decreto presidencial pelo qual adota o Índice de Progresso 
Social publicado anualmente pelo Social Progress Imperative como 
ferramenta de medição da satisfação das necessidades sociais e 
ambientais da população. O decreto confia ao Gabinete Social da 
Presidência da República a utilização da análise e a difusão de seus 
resultados para contribuir para o monitoramento e avaliação do inves-
timento social. O novo Presidente, que assumiu o governo do Paraguai 
no dia 15 de agosto de 2013, confirmou este interesse e encarregou 
o Ministro do Planejamento de acompanhar de perto o Índice e seus 
resultados na área social. 
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Principais parceiros do Social Progress
Imperative que apoiam o Índice de Progresso 
Social com a Avina

› Instituto de Estratégia e Competitividade da Universidade de 
Harvard, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Skoll Founda-
tion, Rockefeller Foundation e Banco Compartamos do México.
› Cisco Systems Inc.
› Deloitte Consulting Group SC
› Coca-Cola, Vale do Rio Doce
› Secretaria Técnica de Planejamento do governo do Paraguai



IMPACTO
NEGÓCIOS DE

Objetivo
Vincular inovação, negócios, superação da pobreza e conservação 
do meio ambiente para a criação de uma nova economia que sirva 
de base para o desenvolvimento sustentável.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto 
A ferramenta Negócios de Impacto atua de forma transversal com 
todas as Oportunidades de Impacto da Avina e busca:  

› Fortalecer atores chave, como as incubadoras de negócios e os 
fundos de investimento de impacto, e especialmente os espaços 
de encontro e articulação entre eles.
› Mobilizar os esforços de empresas de tecnologias aplicadas à 
busca de soluções originais aos desafios ambientais e de inclusão 
social.
› Apoiar a criação de novas empresas e joint ventures voltadas 
para aumentar os impactos sociais e ambientais dessas novas 
tecnologias, produtos e serviços.

Resultados
O Sistema de Sanitização de Água por Plasma é 
validado com 100% de eficiência

Em junho de 2013, o Advanced Innovation Center (AIC) do Chile foi a 
Michigan, nos Estados Unidos, para validar a eficiência do Sistema de 
Sanitização de Água por Plasma (PWSS, pela sigla em inglês) perante 
o National Science Foundation dos Estados Unidos, entidade interna-
cional que certifica sistemas de saneamento de água. A tecnologia 
obteve 100% de eficiência na eliminação de bactérias e vírus.

O Consórcio da Supercondutividade recebe
fundos de quase 20 milhões de dólares 

Em outubro de 2013, a Corporação de Fomento da Produção do 
Chile(CORFO), órgão governamental que apoia empreendimentos e 
inovação, aprovou a proposta apresentada pelo Consórcio da Super-
condutividade, uma joint venture formada pelo Advanced Innovation 
Center(AIC) do Chile, o Advanced Magnet Lab(AML) dos Estados 
Unidos, a WTT e a Fundación Avina. A CORFO investirá 7,23 milhões 
de dólares nos próximos sete anos para inserir no mercado três novos 
produtos baseados na tecnologia pioneira de imãs supercondutores. 
A supercondutividade permite transmitir grandes quantidades de 
energia sem resistência, processo que favorece a eficiência energéti-
ca. Esse financiamento será complementado por 11 milhões de dóla-
res coinvestidos por parceiros da indústria interessados na tecnologia 
e suas aplicações. 
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Principales aliados y coinversores en el 2013 

› Advanced Innovation Center (aic), Advanced Magnet Lab 
(AML), Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO), 
Masisa,
Rhona y Aguas de Antofagasta
› Arapyaú
› Braerg
› Cup
› Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile

Avina Americas 
Desde 2012 Avina Americas sirve de administrador fiscal del 
Fondo Latinoamericano de Innovación para la Economía de Im-
pacto, una alianza entre Avina, Rockefeller Foundation y Omidyar 
Network. En el 2013, también gestionó la alianza con Halloran 
Philanthropies para apoyar una incubadora forestal en la Amazo-
nía brasileña.



A MUDANÇA SOCIAL
TECNOLOGÍA PARA 

Objetivo
Aumentar a participação cidadã e acelerar a mudança social na 
América Latina através da incorporação de inovações tecnológicas 
e parcerias entre movimentos sociais, organizações tecnológicas 
e governo.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto 
A ferramenta Tecnologia para a Mudança Social trabalha com 
parceiros da Avina, através de suas Oportunidades de Impacto em 
ações voltadas para:

› Apoiar o desenvolvimento de projetos de tecnologia de cará-
ter cívico que preenchem as lacunas entre movimentos sociais, 
organizações tecnológicas e governos para promover a construção 
colaborativa entre atores, e acelerar e aumentar a escala dos 
processos de mudança social promovidos pelas Oportunidades de 
Impacto. 
› Revisar e difundir práticas de governo aberto e padrões de dados 
abertos emergentes.
› Gerar conhecimento sobre o desenvolvimento de tecnologias de 
software livre que possam ser reproduzidas e tenham potencial de 
incidência em políticas públicas. 

Resultados
Criação e difusão do Fundo Acelerador de Ino-
vações Cívicas 

A Fundación Avina, a Avina Americas e a Omidyar Network firmaram 
uma parceria para criar o Fundo Acelerador de Inovações Cívicas com 
o objetivo de desenvolver inovações tecnológicas de caráter cívico 
que contribuam para acelerar estratégias coletivas de mudança so-
cial. Trata-se da primeira iniciativa na região voltada para o desenvol-
vimento de propostas de tecnologia que podem ou possam enrique-
cer o trabalho off-line das organizações da sociedade civil mediante 
sua articulação com ferramentas online. O primeiro edital do Fundo 
recebeu 140 propostas de 14 países da América Latina.

Criação de novo portal e plataforma que refor-
çam o uso da tecnologia para a mudança social

O AppCívico é um novo espaço virtual para o mapeamento realizado 
pela Avina nos níveis regional e mundial de organizações, iniciativas, 
aplicações, recursos e atividades sobre o uso da tecnologia para a 
mudança social, e já se tornou uma referência de informação para a 
região. 

Também foi criada a IOTA, uma plataforma para monitorar e anali-
sar indicadores de qualidade de vida nas cidades e que serve como 
instrumento para fortalecer o trabalho das organizações da sociedade 
civil e sua capacidade de contribuir para a formulação de políticas 
públicas e programas voltados para o bem comum. 

Principais Parcerias em 2013 

› Aware e Rede Nossa São Paulo
› Codeando México
› D.A.T.A
› Fundação Ciudadano Inteligente
› Desarrollando América Latina
› La Factura
› Omidyar Network
› Wingu
› Associação Civil pela Igualdade Justiça (ACIJ)

Avina Americas
Em 2013, a Avina Americas assumiu a função de administradora 
fiscal do Fundo Acelerador de Inovações Cívicas, uma parceria 
entre a Avina e a Omidyar Network.
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Indicadores Financeiros
O fideicomisso Viva Trust é uma organização criada pelo fundador 
da Avina e principal fonte de recursos para os fundos administra-
dos pela Fundación Avina. Desde 2008, a Avina tem procurado 
desenvolver acordos de investimento mútuo com outras organi-
zações filantrópicas, para aumentar a quantidade e a qualidade 
dos recursos disponíveis para as estratégias continentais que 
fomenta junto com seus parceiros na América Latina.

Investimentos na América Latina 
O volume total de recursos mobilizados em 2013 em prol das 
oportunidades de impacto da Avina superou US$ 49 milhões. A 
Avina investiu diretamente US$ 12,6 milhões em 504 iniciativas de 
seus parceiros em todo o continente.

A entidade também ajudou a direcionar mais US$27 milhões, pro-
venientes de outras instituições financiadoras, para organizações 
e iniciativas parceiras.  A Avina investiu ainda US$ 9,5 milhões em 
suas próprias ações, em diferentes estratégias de impacto.

Avina em números 

investimentos
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Avina em números (cont.) 

Mobilização financeira 
2011-2013
Como se pode observar no quadro, a contribuição direta da 
Avina para projetos foi ligeiramente reduzido em 2013 por 
causa da concentração de oportunidades nas quais a enti-
dade se envolveu durante o ano.  O total da mobilização de 
recursos de terceiros inclui valores oriundos de outras orga-
nizações, seja para investimentos da Avina ou diretamente 
para as causas, em parte graças ao apoio da Avina em 
aproximar estes investidores e as organizações beneficiá-
rias. O valor da mobilização é igual ou superior ao de anos 
anteriores a 2011, porém a diferença com relação a 2012 se 
deve ao impacto de contribuições provenientes de fundos 
de investimentos que apoiaram negócios importantes na 
base da pirâmide e que naquele ano somaram aproxima-
damente US$ 27 milhões. Vale ressaltar que a contribuição 
programática da Avina inclui tanto o investimento social 
(doações) quanto a ação direta da equipe da entidade. 

Desde 1994, o total mobilizado junto a outras fontes foi 
superior a US$ 1 bilhão.

Mobilização financeira  2011-2013

Fontes de recursos
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Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121
 
Fundador
Stephan Schmidheiny
 
Conselho executivo
Sean McKaughan, Presidente
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
 
Equipe Executiva
Gabriel Baracatt
Diretor Executivo
 
Carlos V. Oxenford 
Diretor de Administração
e Finanças

Emily Fintel Kaiser
Diretora Executiva da
Avina Americas

Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social

Márcia Pregnolatto
Diretora de
Desenvolvimento Humano

Marcus Fuchs 
Diretor de
Comunicação Estratégica

Valdemar de Oliveira 
Diretor de
Negócios de Impacto

Escritórios Nacionais 

Argentina 
Parera 15, piso 10
C 1014 ABA 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +[54] (11) 4816 2400 
info.argentina@avina.net

Escritório Local
Córdoba, Argentina
Ávila y Zárate 2048, Oficina 1 
(5000) Córdoba, Argentina
Tel:  +[54] (351) 598 1601 

Bolívia*
Av. Buch. No. 281
Edificio Rodrigo, Piso 1A
Entre 2do. y 1er Anillo
Santa Cruz de la Sierra – Bolívia

Tel: +[591] (3) 336 0011 y 14
info.santacruz@avina.net

Brasil 
Rua Voluntários da Pátria, 
n° 286 Sala 203 
Botafogo 22270-010 
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663 
info.rio@avina.net

Escritórios Locais

Belo Horizonte, Brasil
Av. Prudente de Morais, 621, sala 209 
Sto. Antônio CEP: 30.350-143 
Belo Horizonte/MG, Brasil
Tel: + [55] (31) 3222 8806

Curitiba, Brasil  
Rua Ébano Pereira, 44, sala 802
Centro, Curitiba-PR. Brasil. 
80.410-240
Tel:  +[55] (41) 332 44400 

Chile 
Las Hortensias 2882, Providencia
Santiago, Chile 
Tel: +[56] (2) 2333 0516
info.santiago@avina.net

Colômbia 
Bogotá, Colômbia 
Tel: +[57] (1) 345 6090 
info.bogota@avina.net

Costa Rica
Plaza Roble, Escazú. 
Edificio Las Terrazas, Piso 5°
San Jose, Costa Rica
Tel: +[506] (2) 505 5763
info.costarica@avina.net 

Paraguai 
Bruselas 2688 c/ Denis Roa 
Barrio Ycuá Satí 
Asunción, Paraguai 
Tel: +[595] (21) 612 746 
info.asuncion@avina.net

Peru 
Calle Mariano de los Santos Nº 183, 
Oficina 802. Edificio “Polanco” 
San Isidro, Lima, Peru 
Tel: +[51] (1) 221 5070 
+[51] (1) 421 6017
info.lima@avina.net
*Novo endereço 

Responsáveis Nacionais

Argentina - Pablo Vagliente 
(pablo.vagliente@avina.net)

Bolívia - Miguel Castro 
(miguel.castro@avina.net)

Brasil – Glaucia Barros 
(glaucia.barros@avina.net)

Chile – Francisca Rivero 
(francisca.rivero@avina.net)

Colômbia – Cecilia Barja 
(cecilia.barja@avina.net) 

Costa Rica – María José Meza 
(mariajose.meza@avina.net)

Equador – Carolina Zambrano 
(carolina.zambrano@avina.net)

Guatemala – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)
 
México – Federico Vázquez 
(federico.vazquez@avina.net)  

Nicáragua – Edgard Bermúdez 
(edgard.bermudez@avina.net)

Paraguai – Eduardo Rotela
(eduardo.rotela@avina.net)

Peru – Martin Beaumont 
(martin.beaumont@avina.net)

Uruguai – Carmen Correa 
(carmen.correa@avina.net)

Venezuela – Guayana Páez-Acosta 
(guayana.paez@avina.net)

Pontos Focais nos países
sem equipes presenciais

Cuba – Ana Carolina Evangelista 
(carolina.evangelista@avina.net)
 
El Salvador – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)
 
Honduras – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)
 
Porto Rico – Miguel Castro
(miguel.castro@avina.net)
 
República Dominicana – 
Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net) 

Suriname – Guayana Páez-Acosta
(guayana.paez@avina.net)

Gestores regionais e responsáveis 
pelas estratégias de Oportunidades 
Institucionais

Acceso a Água – 
Lil Soto y Guayana Páez-Acosta 
(acceso.agua@avina.net)
 
Cidades Sustentáveis – 
Marcela Mondino y Martín Beaumont
(ciudades.sustentables@avina.net)
 
Energia – Paulo Rocha y Francisca Rivero
(energia@avina.net)
 
Estratégia para o Bioma Amazônico – 
Juliana Strobel y Cecilia Barja
(eba@avina.net)
 
Grande Chaco Americano – 
Eduardo Rotela y Andrés Abecasis 
(granchacoamericano@avina.net)
 
Indústrias Extrativas – 
Paulo Rocha y Oscar Fergütz 
(industriasextractivas@avina.net)
 
Inovação Política – 
Federico Vázquez y Pablo Vagliente
(institucionalidad@avina.net)

Migrações – 
Cynthia Loría y Daniel Gonzales
(migraciones@avina.net)
 
Reciclagem Inclusiva – 
Gonzalo Roqué y Miguel Castro
(reciclaje.inclusivo@avina.net)
 
Responsáveis pelas
Ferramentas de Impacto 

Mudanças Climáticas – 
Ramiro Fernández 
(cambioclimatico@avina.net)
 
Índice de Progresso Social – 
Raúl Gauto
(indicedeprogresosocial@avina.net)
 
Negócios de Impacto – 
Carmen Correa
(negociosdeimpacto@avina.net)
 
Tecnologia para a Mudança Social – 
Márcio Vasconcelos
(tecnologiacambiosocial@avina.net)
 

As informações foram atualizadas na 
data de publicação.

Escritórios e Contatos
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