
Lid
eranças p

ara o d
esenvolvim

ento sustentável na A
m

érica Latina

AVINA RELATÓRIO ANUAL 2006



Oportunidades de aprendizado na Venezuela

1



2

Índice
Mensagem do presidente ................................................3

Quem somos....................................................................5

AVINA 2006: ....................................................................8

Nossa contribuição ao desenvolvimento sustentável ......9

Comunicação para a transformação social ..............13

Nosso desempenho: a avaliação dos parceiros........14

Um olhar interno ......................................................17

AVINA em números ........................................................19

As fotografias destacadas nesta edição..........................21

Escritórios e contatos ....................................................23

Créditos..........................................................................25

DVD................................................................................26

Español • Português • English

Capa

A artista plástica Karen

Macher dá os últimos 

retoques em sua escultura,

durante o primeiro Encontro

Internacional de Escultores, 

na Plaza de la Manzana, 

em Santa Cruz de la Sierra,

organizado pelos líderes-

parceiros da AVINA Valia

Carvalho e Ejti Sthi. O 

evento realizou-se como 

parte do projeto "Uma 

Árvore Bolívia", que vincula 

o trabalho dos artistas ao 

meio ambiente e à indústria. 

O objetivo foi chamar 

atenção para a importância 

do manejo sustentável 

dos bosques, o papel da 

certificação FSC na Bolívia 

e a responsabilidade na 

compra de produtos 

florestais. Os participantes

doaram para a cidade seis

esculturas certificadas, 

que passarão a fazer 

parte do conjunto 

escultural do futuro 

Passeio da Certificação

Florestal Santa Cruz.



O ano de 2006 marcou importantes progressos para AVINA e seus 

parceiros. Desde nosso apoio solidário aos líderes do Movimento Nacional de

Catadores de Recicláveis, visando assegurar o compromisso do governo federal do

Brasil em um acordo multimilionário para a criação de empregos e melhoria das

condições de trabalho de milhares de profissionais da reciclagem, até nosso papel

facilitador na mobilização de parceiros no Paraguai, com cuja contribuição se

aprovou o projeto de lei de proteção das águas nacionais através de uma gestão 

sustentável, sentimos orgulho de ser co-participantes dos muitos êxitos obtidos

pelos nossos parceiros e suas redes. 

AVINA comemorou o sucesso da comunidade indígena Mapuche da Patagônia, pois alcançou finalmente impor-

tantes avanços no reconhecimento de seus direitos, assim como o mesmo tipo de proteção na província argentina de

Neuquén. É também motivo de comemoração o progresso do INCAE – Instituto Centro-Americano de

Administração de Empresas, sede de nosso parceiro institucional CLACDS – Centro Latino-Americano para a

Competitividade e o Desenvolvimento Sustentável, ao ser reconhecido pelo Wall Street Journal como uma das 10

principais escolas de administração de empresas do mundo. 

Esses são só alguns dos eventos que em 2006 inspiraram nossa missão de promover o desenvolvimento sustentável 

da América Latina através da formação de alianças com lideranças da sociedade civil e do empresariado. AVINA 

fortaleceu seus parceiros também relacionando-os a redes mais amplas de líderes e a novas alianças, e promovendo

agendas compartilhadas para a ação coletiva destinada a melhorar as condições de vida em todo o continente. Este foi

um ano igualmente significativo para o crescimento institucional e a consolidação da AVINA. Iniciamos atividades

em Bogotá (Colômbia) e Cuenca (Equador), o que ampliou nossa capacidade local, e fortalecemos nosso programa

internacional de Costas e Água, assim como nossa iniciativa de construção de pontes internacionais com a Europa. 

Igualmente importante foi a criação de uma nova estrutura de gestão institucional

para AVINA, o que representa um passo decisivo na evolução da organização. No

começo de 2006, nosso fundador nomeou uma Junta Diretiva independente que

substituiu o anterior Conselho Executivo. Dois de seus diretores são também

membros do Conselho Diretor do VIVA Trust, nosso principal mantenedor, e as

funções de presidente e diretor executivo agora estão separadas. O Comitê

Executivo da AVINA, cuja afiliação reflete o Conselho Executivo anterior, é agora

coordenado pelo Diretor Executivo, que se reporta diretamente à Junta Diretiva

da AVINA. Em nossa opinião, a nova estrutura é mais transparente e favorece 

em maior grau a produtividade necessária para que AVINA possa alcançar suas 

elevadas metas. 

A nova Junta Diretiva começou a exercer suas funções no mês de abril, e durante todo o ano se dedicou à avaliação

de cada um dos aspectos da organização, desde estratégias até operações e gestão administrativa. O que encontramos

não constituiu para nós uma surpresa: uma organização sólida com um enfoque inovador, integrada por pessoas que

“Damos ênfase
crescente ao foco
da AVINA em 
resultados efetivos,
em seu compromisso
com o impacto em
grande escala e em
seu refinamento
estratégico.”
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Mensaje do Presidente
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Brizio Biondi-Morra

compartilham com nossos parceiros e instituições aliadas o compromisso de trabalhar para impulsionar uma

América Latina mais sustentável. Identificamos também áreas nas quais AVINA pode se desempenhar melhor, razão

pela qual a Junta solicitou a adoção de medidas concretas para melhorar a eficiência e a coordenação operacionais, 

a comunicação, o relatório de atividades e a prestação de contas. Atualmente, estão em andamento várias iniciativas

inovadoras em cada uma destas áreas. Damos ênfase crescente ao foco da AVINA em resultados efetivos, em 

seu compromisso com o impacto em grande escala e em seu refinamento estratégico. Os indicadores iniciais são 

alentadores, e em 2007 continuaremos avançando em todas essas frentes. 

Durante dois anos, AVINA trabalhou em um processo de refinamento estratégico que culminou em 2006. Para a

Junta foi muito satisfatório aprovar a versão final da missão, visão e declaração estratégica da organização. Alcançamos

também progressos substanciais em nosso Quadro de Comando Integral (Balanced Scoredcard), um método 

de medição do desempenho institucional, incluindo um sistema-piloto para a gestão de realizações que será 

implementado em 2007. Julgamos que, com esses avanços, colocamos os alicerces estruturais que proporcionarão

uma forte e firme base para o desempenho da AVINA durante os próximos anos. Uma das prioridades da Junta

Diretiva durante o ano esteve relacionada à prestação pública de contas. Nosso Relatório Anual 2006 reflete a 

esmerada atenção que se deu a esse aspecto. Os leitores notarão a mudança de estilo no Relatório Anual deste ano,

focado em quatro aspectos-chave da prestação de contas: missão, parceiros, colaboradores e finanças. No que diz

respeito à missão, apresentamos uma breve análise de algumas das realizações deste ano em nossas quatro principais

áreas estratégicas e incluímos também informações sobre parceiros e iniciativas individuais em um DVD com vídeos de

curta duração. 

Com relação a nossos parceiros, apresentamos alguns dos resultados mais importantes de nossa pesquisa recente

junto a eles, já que são os mais indicados para nos dizer como é vista nossa contribuição para atingirmos os ideais que

compartilhamos. Da mesma forma, os 150 membros da equipe da AVINA nos deram um retorno-chave sobre

questões relacionadas à produtividade, ao apontarem em que áreas é possível melhorar. E, certamente, incluímos

dados financeiros contabilizados sobre os investimentos de 2006. 

Esperamos aprender com a nova abordagem e proposta editorial de nosso Relatório Anual e encontrar formas cada

vez mais transparentes de prestação de contas àqueles que nos apóiam: VIVA Trust, nossos colaboradores e parceiros,

nossos aliados instituicionais e a sociedade latino-americana, cujo futuro nos esforçamos em tornar mais promissor.

Estamos satisfeitos com os notáveis progressos da AVINA em 2006, e esperamos que este Relatório Anual e o 

material que o acompanha sejam um convite para que nossos parceiros e aliados conheçam os avanços alcançados por

todos rumo a uma América Latina próspera, integrada e solidária na construção de novos modelos, visando a um

desenvolvimento mais sustentável em nosso continente. Contamos com seu interesse e colaboração permanentes para

enfrentar os enormes desafios que nos estimulam a renovar a cada dia nossos esforços e nosso compromisso. 



Quem somos

Estratégia

Visão

Missão 
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• A plena realização do
ser humano num contexto
de harmonia individual, 
social e ambiental, 
como foco principal 
do desenvolvimento 
sustentável.

• A dignidade humana
expressa no exercício 
da democracia, na 
igualdade de oportu-
nidades, na liberdade 
com responsabilidade, 
na honestidade e na 
solidariedade.

• A modéstia que deve 
conduzir nossas ações,
consagrando as 
contribuições de outros 
no processo de construção 
coletiva de um mundo 
melhor para todos 
e cada um.

• A criação contínua que
favoreça a eficácia, a 
eficiência e a produtividade
de nossas ações.

AVINA foi fundada em 
1994 pelo empresário suíço
Stephan Schmidheiny, que
transmitiu a visão e os 
valores que conduzem 
a organização.

AVINA é mantida por 
VIVA Trust, fideicomisso 
criado por Stephan
Schmidheiny para promover 
o desenvolvimento 
sustentável por meio de
alianças entre a empresa 
privada bemsucedida e
responsável e as organi-
zações filantrópicas que
fomentam a liderança e 
a criatividade.

Valores

Origem

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da América Latina,

incentivando a construção de laços de confiança e parcerias frutíferas

entre líderes sociais e empresariais, e articulando agendas de ação 

compartilhadas.

Desejamos uma América Latina próspera, integrada, solidária e

democrática, inspirada na sua diversidade e constituída por uma

sociedade que a posicione globalmente a partir do seu próprio modelo

de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Queremos ser conhecidos como uma organização inovadora e eficaz que

produz contribuições concretas ao desenvolvimento sustentável da

América Latina.

Para desempenhar nossa missão...

Priorizamos quatro áreas: eqüidade de oportunidades, governabilidade

democrática e estado de direito, desenvolvimento econômico sustentável,

e conservação e gestão dos recursos naturais.

Identificamos as melhores oportunidades para realizarmos 

parcerias com líderes da sociedade civil e do empresariado em 

iniciativas coletivas de grande potencial transformador em prol do 

desenvolvimento sustentável.

Fortalecemos nossos parceiros, criamos espaços de aliança entre eles 

e outros, e projetamos suas mensagens transformadoras no espaço

público.

Fomentamos os laços de confiança, valores compartilhados e agendas

comuns entre a sociedade civil e o setor empresarial.

Incentivamos a construção coletiva de agendas de ação compartilhadas

que, por sua vez, promovam impacto em grande escala rumo ao 

desenvolvimento sustentável.



Nossa presença na América Latina

1. É possível construir processos de desenvolvimento sustentável 

que atendam às necessidades do presente e, ao mesmo tempo, 

garantam a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas 

próprias necessidades.

2. A sociedade latino-americana tem os recursos e o potencial para 

criar soluções aos desafios que enfrenta.

3. Os que possuem visão transformadora assumem a liderença e 

têm um papel especial na promoção da convergência de interesses 

sobre modelos sustentáveis.

4. A liderança autêntica é aquela que contribui para fazer os demais 

crescerem sem descuidar de si mesma.

5. Em grande medida, o desenvolvimento sustentável depende 

da habilidade da sociedade civil, do empresariado e do setor 

governamental em dialogar, colaborar e, juntos, realizar 

agendas de ação compartilhadas.
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Desenvolvimento
Sustentável

AVINA define "desenvolvimento
sustentável" como aquele 
que satisfaz as necessidades
do presente e, ao mesmo
tempo, assegura a capacidade 
das gerações futuras de 
satisfazer suas próprias 
necessidades. 

Nossas ações nas quatro
áreas estratégicas procuram
contribuir para a realização 
de uma América Latina
próspera, integrada e
democrática, inspirada na 
sua diversidade, e constituída
por cidadãos que a posi-
cionem globalmente a partir 
de seu próprio modelo de
desenvolvimento – inclusivo 
e sustentável.

• Assunção, Paraguai
• Bariloche, Argentina
• Belo Horizonte, Brasil
• Bogotá, Colômbia
• Brasília, Brasil
• Buenos Aires, Argentina
• Chillán, Chile
• Cidade do Panamá, Panamá
• Córdoba, Argentina
• Cuenca, Equador
• Curitiba, Brasil
• Lima, Peru
• Manaus, Brasil
• Montevidéu, Uruguai
• Rio de Janeiro, Brasil
• Salvador, Brasil
• São José, Costa Rica
• Santa Cruz, Bolívia
• Santiago, Chile

Escritórios da AVINA 

Hipóteses



Monitoramento de recifes de coral em Honduras 
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Criada para contribuir com o desenvolvimento sustentável da América Latina e organizada para estimular 

o aprendizado permanente, AVINA tem afirmado, desde sua fundação, em 1994, que a melhor forma de 

investir seus recursos humanos, financeiros e técnicos para atingir um maior impacto na transformação social é

a identificação e o fortalecimento dos agentes de mudança: líderes com visão de futuro, ética democrática e

potencial para gerar impacto em grande escala. Realizamos parcerias com líderes da sociedade civil e do setor

empresarial, suas organizações e redes e, a partir destas associações, buscamos potencializar suas iniciativas, 

facilitar seu intercâmbio e articulação com outros setores, e promover a construção coletiva de agendas de ação

compartilhadas. Neste Relatório Anual 2006, AVINA presta contas de suas atividades em áreas estratégicas, da

avaliação dos parceiros e de seus colaboradores, e de suas finanças auditadas.

AVINA 2006



AVINA constrói sua estratégia a partir do contexto local, em constante 

intercâmbio com líderes, "contatos próximos" e aliados locais, com o

propósito de garantir a legitimidade de suas prioridades nas regiões onde 

trabalha. Quando identificamos convergência de prioridades entre parceiros

e aliados, facilitamos a colaboração entre eles, buscando ações em maior

escala. AVINA divide suas prioridades estratégicas em quatro grandes áreas: 

eqüidade, governabilidade democrática e estado de direito, desenvolvimento

econômico sustentável, e conservação e manejo de recursos naturais.

Eqüidade
Objetivo: Promover a igualdade de 

oportunidades para o pleno desenvolvimento

das pessoas e das comunidades, o acesso a formas

dignas de trabalho e aos bens e serviços públicos

de qualidade, em um nível de promoção e

respeito aos direitos humanos.

Em 2006, AVINA e os líderes-parceiros dire-

cionaram seus esforços para várias prioridades

estratégicas relacionadas à eqüidade, entre elas a

educação – especialmente no que diz respeito 

à melhoria de escolas de ensino básico para 

populações necessitadas - como forma de criar

maior igualdade de oportunidades. Também se

fortaleceram redes dedicadas à educação de

jovens por meio das artes e dos esportes, além de

sua preparação para o mercado de trabalho.

Outra área que foi considerada prioritária foi a

das ações dedicadas a valorizar a diversidade e a

rejeitar todo tipo de discriminação. 
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Nossa contribuição ao desenvolvimento sustentável

Albina Ruiz é impulsora de um modelo de 

reciclagem de lixo que gera emprego para 

150 pessoas em 20 cidades no Peru e 

beneficia 3 milhões de habitantes, ao mesmo

tempo em que promove o saneamento 

ambiental nos bairros mais povoados do país.

Em 2006, 

AVINA investiu

US$ 6,6 milhões

em eqüidade, o 

que corresponde

a 29% de seu

investimento

durante o ano,

com uma contra-

partida efetiva de

US$ 9,5 milhões

de outras fontes.

Foram apoiados

158 projetos e

349 atividades.

Fé e Alegria, uma iniciativa de educação "onde acaba o asfalto", estendeu suas ações a dois novos países (Haiti e Chile), 
chegando a mais de 1.000 escolas e a mais de 1.250.000 alunos. Também lançou programas de promoção do direito à 
educação de qualidade como um bem público nos 17 países onde atua.

Foi inaugurada a AM 800 Wajzugun, rádio intercultural que cobre o território Mapuche do Chile e da Argentina. A proposta nasceu 
de comunicadores mapuches apoiados pela AVINA e da aliança entre as organizações FM Pocahullo de San Martin de los Andes 
(liderada por Roberto Arias), a Associação Pró-Patagônia (liderada por Gabriel Beber) e a Confederação Mapuche Neuquina.

A rede argentina Ecoclubes expandiu-se ao território uruguaio com o apoio dos parceiros locais Aler Donadio e Gabriel Pingatoro. 
Os Ecoclubes, movimento surgido em 1992 liderado por Ricardo Bertolino, são uma rede de organizações democráticas em 18 
países, constituída por crianças e jovens que promovem ações para melhorar a qualidade de vida de suas comunidades.

Mais exemplos de conquistas como estas em www.avina.net 

Algumas conquistas de nossos parceiros no que diz respeito à eqüidade, em 2006:



Governabilidade democrática e estado de direito
Objetivo: Fomentar a participação ativa da sociedade organizada na

busca de acordos entre grupos de interesses diversos para a melhoria,

gerenciamento e controle dos sistemas políticos, públicos e processos

decisórios.

Na área estratégica de governabilidade democrática e estado de direito,

AVINA e seus parceiros tiveram como foco os temas de transparência,

controle social de orçamentos e ações públicas, organização cidadã e

participação democrática. Além disso, priorizamos o fortalecimento da

sociedade civil organizada, no que se refere à sua profissionalização e sua

transparência pública.
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Em 2006, AVINA investiu US$ 5,7 milhões em governa-

bilidade democrática e estado de direito, o que corres-

ponde a 25% do seu investimento durante o ano, com 

uma contrapartida efetiva de US$ 6,7 milhões de outras

fontes. Foram apoiados 147 projetos e 271 atividades.

Beatriz Boza Dibós (à frente, centro), parceira da AVINA e diretora executiva de Ciudadanos al Dia (CAD) do

Peru, instituição criadora do "Prêmio Boas Práticas Governamentais", com os 12 premiados em 2006. Neste

mesmo ano, o CAD, em aliança com AVINA, lançou a categoria "Cooperação Público-Privada".

A cidade de Rio Grande,
Argentina, seguindo o 
exemplo de Ushuaia e de 
outros municípios da
Patagônia, criou uma instância
oficial para que a sociedade civil
possa sugerir e fiscalizar todas
as propostas de gestão pública
– mecanismo criado pelo 
parceiro argentino Guillermo
Worman, líder da organização
Participación Ciudadana.

Em São Paulo, durante a
Conferência Internacional
Empresas e Responsabilidade
2006, o Instituto Ethos, 
presidido pelo líder-parceiro
Oded Grajew, lançou o Pacto
Empresarial pela Integridade 
e Contra a Corrupção, que 
orienta a conduta de mais 
de 200 grandes empresas 
signatárias nas suas relações
com os poderes públicos.

Pela primeira vez, a Corte
Interamericana de Direitos
Humanos condenou 
um Estado porque seus 
funcionários não respondiam
às solicitações de informação
encaminhadas pela 
comunidade. A sentença 
da Corte ordenou que o 
Chile eliminasse o 
"segredismo", como 
resultado de uma ação 
da Red de Acceso a la
Información Pública, 
liderada pelo parceiro 
Juan Pablo Olmedo.

Mais exemplos de conquistas
como estas em www.avina.net 

Algumas conquistas
de nossos parceiros,
em 2006, na área
de governabilidade
democrática:
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Desenvolvimento econômico sustentável

Objetivo: Estimular a adoção de padrões de produção, de comercialização

e de consumo que favoreçam a responsabilidade social empresarial, a

inclusão social, a sustentabilidade ambiental, o comércio justo e a cultura

empreendedora, a solidariedade e a reciprocidade.

Nesta área estratégica, AVINA e seus parceiros priorizaram o 

crescimento e a evolução do movimento de responsabilidade 

social empresarial no continente. Outro enfoque-chave em 2006 foi 

a criação de empresas, negócios e cadeias produtivas que oferecem 

oportunidades e benefícios econômicos para as comunidades mais

pobres. Também apoiamos o estabelecimento e a expansão de redes de

comércio justo e o desenvolvimento de novos modelos como a chamada

economia solidária.

Os parceiros da AVINA
Carolina Peyrin e Dante 
Gasic, a empresa Masisa 
e a organização de apoio a
pequenas e médias empresas
Fundes se uniram para lançar
um projeto-piloto de negócios
para a inclusão social com a
fabricação e a comercialização
dos móveis RTA (Ready-To-
Assemble ou Prontos para
Montar), por intermédio de
redes comunitárias nos bairros
de Conchali e Puente Alto,
localidades de baixa renda de
Santiago do Chile, com quase
um milhão de habitantes.

No Brasil, o Movimento
Nacional de Catadores de
Recicláveis contou com o
apoio da AVINA para sua
articulação, estruturação e
negociação com o governo
federal e empresas privadas,
conseguindo, entre outras
realizações, o compromisso
de que as entidades federais
da administração direta e 
indireta implementem 
programas de coleta seletiva
com doação dos resíduos às
cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.

Registrou-se um aumento de
100% (chegando a US$ 1,8
bilhão) no montante derivado
das exportações do Paraguai
a partir da implementação, em
2003, do Plano Nacional de
Exportação, iniciado pela Red
de Inversiones y Exportaciones
(REDIEX), dirigida pelo 
parceiro Víctor Varela. 

Mais exemplos de conquistas
como estas em www.avina.net

Ricardo Palmari, diretor da empresa Alpargatas, e a líder Suzana Pádua, do Instituto de Pesquisas

Ecológicas do Brasil (IPE), mostram suas sandálias Havaianas, desenhadas com animais em vias de

extinção e etiquetadas com informação ambiental. Com a parceria entre as duas entidades, parte dos 

benefícios da venda das sandálias se destina às iniciativas do IPE.

Em 2006, AVINA investiu US$ 8 milhões em desen-

volvimento econômico sustentável, o que corresponde 

a 34% do seu investimento durante o ano, com uma

contrapartida efetiva de US$ 14,4 milhões de outras

fontes. Foram apoiados 144 projetos e 276 atividades.

Algumas conquistas 
de nossos parceiros, 
em 2006, relacionadas
ao desenvolvimento
econômico:



Conservação e gestão de recursos naturais
Objetivo: Estimular a relação harmônica entre as pessoas e a natureza,

contribuindo para a proteção da biodiversidade, o manejo integrado

dos recursos naturais e uma visão da água como bem público, para que

as atuais e futuras gerações possam viver dignamente.

Em 2006, AVINA e seus parceiros tiveram entre suas prioridades

estratégicas, na área de conservação e gestão de recursos naturais, o uso

da água como um bem público, a gestão de áreas marinhas protegidas e

o ordenamento e a gestão das áreas costeiras. Também nos direcionamos

à fiscalização ambiental, à gestão integrada de ecossistemas e à prevenção

de conflitos ambientais.
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Em 2006, na Costa Rica, foi decretada a criação de um refúgio na costa Pacífica, para proteger a tartaruga

baula (Dermochelys coriacea). O refúgio foi projetado e desenvolvido por organizações ambientais, entre elas 

o Programa Restituição de Tartarugas Marinhas (PRETOMA), dirigido pelo líder-parceiro Randall Arauz.

Comprovou-se que o desflorestamento na Região Oriental do Paraguai foi reduzido em 92% desde a entrada em vigência
da Lei de Desflorestamento Zero, segundo os dados de monitoramento por satélite fornecidos pela Guyra Paraguai – 
entidade dirigida pelo líder-parceiro Alberto Yanosky, que também ajudou a impulsionar essa lei junto à Secretaria do Ambiente.

O governo do Pará, Brasil, anunciou a criação de sete unidades de conservação que ocuparão 15 milhões de hectares, um recorde 
para o país. O decreto eleva a 42% a área preservada da Amazônia brasileira e é resultado de estudos técnicos e do assessora-
mento oferecido, entre outros, pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia – liderado por Adalberto Veríssimo.

Duas cooperativas da Costa Rica, uma delas liderada pelas parceiras da AVINA Vivianne Solís e Patricia Madrigal, iniciaram a 
gestão ambiental de uma unidade processadora de peixes localizada no distrito de Tárcoles (Puntarenas) e, com isso, conquis-
taram a declaração oficial do distrito como "Zona de Pesca Artesanal Responsável" e o Prêmio à Inovação Tecnológica 2006.

Mais exemplos de conquistas como estas em www.avina.net

Em 2006, AVINA

investiu US$ 2,9

milhões em 

conservação e

gestão de recursos

naturais, o que

corresponde a

12% do seu 

investimento

durante o ano,

com uma contra-

partida efetiva de

US$ 3,3 milhões

de outras fontes.

Foram apoiados 

93 projetos e 

265 atividades.

Algumas conquistas de nossos parceiros na área de conservação, em 2006:
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Além das iniciativas nas quatro áreas estratégicas já mencionadas, dezenas de

ações de comunicação foram realizadas com o apoio da AVINA, em 2006.

Entre elas, promovemos duas grandes iniciativas de alcance continental para

projetar novos valores na agenda pública:

• Bolsas AVINA

Em maio, AVINA lançou a primeira edição das Bolsas AVINA de 

Investigação Jornalística para o Desenvolvimento Sustentável na América 

Latina, com o objetivo de apoiar jornalistas e meios de comunicação no 

aprofundamento da investigação sobre aspectos relevantes para o 

continente. Mais de mil jornalistas de 24 países da América Latina, 

Estados Unidos e Europa apresentaram um total de 660 propostas. Em 

novembro, os 50 vencedores se reuniram em São Paulo, Brasil, no I 

Encontro Latino-Americano Bolsas AVINA, durante o qual trocaram 

informações e estabeleceram vínculos de cooperação para infundir aos 

trabalhos uma perspectiva latino-americana. As reportagens serão 

publicadas no primeiro semestre de 2007, para um público estimado de 

27 milhões de pessoas.

• Análise de cobertura da RSE na imprensa

Oito organizações de diferentes países da América Latina se uniram a 

AVINA, ANDI e Instituto ETHOS no projeto "Responsabilidade Social 

Empresarial e Meios na Iberoamérica", cujo objetivo é melhorar a 

qualidade da cobertura nos principais meios iberoamericanos de 

imprensa sobre este tema. Em cada um dos países serão lançadas 

publicações de análise e realizados encontros entre jornalistas, 

empresários, assessores de imprensa de empresas e fundações, para 

propor ações que ofereçam aos cidadãos da América Latina uma 

informação de melhor qualidade sobre as práticas de responsabilidade 

sócio-ambiental de grandes empresas.

Comunicação para a transformação social
Rompendo 
fronteiras

AVINA proporciona oportu-

nidades para a superação das

fronteiras entre aqueles que

tradicionalmente não se vêem

como participantes da unidade

latino-americana. Alguns

exemplos: cooperativas de

produtores que se coordenam

em redes com educadores e

comunicadores para o Chaco

Tri-Nacional; alianças entre

comunidades pesqueiras do

Atlântico e do Pacífico Sul;

grupos de produtores para o

comércio justo nos países 

do Cone Sul; e líderes

amazônicos e patagônicos

que coordenam esforços para

a promoção da permacultura

na América do Sul.

Bolsas AVINA

Mais de mil jornalistas de 

24 países da América Latina,

Estados Unidos e Europa

apresentaram 660 propostas.

Os cinqüenta vencedores

do concurso se reuniram

em São Paulo, Brasil, no 

I Encontro Latino-americano

das Bolsas AVINA.
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AVINA está ligada a aproximadamente 1.000 líderes da sociedade civil 

e do setor empresarial na América Latina. Nossos parceiros nos 

inspiram com suas visões de transformação social, nos ensinam com suas

abordagens inovadoras e nos ajudam a identificar oportunidades

estratégicas com seu conhecimento profundo do setor em que atuam.

Por sua vez, AVINA procura fortalecê-los com serviços de apoio, 

estímulo ao intercâmbio e à construção coletiva (entre eles e outros 

aliados) de agendas de ação em grande escala e de alto potencial 

transformador. Nossas atividades nos levam a colaborar também com

milhares de outras pessoas (denominadas na AVINA como "contatos

próximos"), que interagem com suas instituições e redes em diversas

ações, iniciativas e alianças relevantes.

Como buscamos cumprir nossa missão em colaboração com os líderes-

parceiros, para AVINA é fundamental conhecer a verdadeira opinião

que eles têm sobre nossos serviços e nossa contribuição ao impacto de

suas ações. Em 2006, AVINA realizou uma avaliação da satisfação de

seus parceiros com os serviços e o apoio que oferecemos. Desde 1999 até

o momento, AVINA realizou por cinco vezes a pesquisa "Ciclo de

Aprendizagem" (com respostas anônimas), cujo objetivo é aprender e

melhorar nosso desempenho com base na retro-alimentação oferecida

pelos nossos parceiros.

A pesquisa de 2006, realizada pela empresa Perspectivas Sociales (de

Córdoba, Argentina), foi feita junto a uma mostra de 720 líderes-

parceiros, distribuídos em 17 representações da AVINA. Recebemos um

total de 658 respostas, o que representa uma taxa de respostas de 91%. A

margem de erro é de 1,8%. 

Nosso desempenho: a avaliação dos parceiros

Redes locais

Redes regionais

Redes globais

Numero de líderes e “contatos próximos” vinculados a redes

A voz dos líderes

“Conhecer AVINA me permitiu 

visualizar oportunidades para 

promover mudanças coletivas”.

“Creio que AVINA deveria dar maior

visibilidade ao seu trabalho”.

“Depois de três anos, compreendi

que o mais importante e interessante

da AVINA é o espaço de intercâmbio,

contato e potencialidade para 

gerar redes”.

“Para mim, o mais importante não

são os recursos, mas o papel de

ponte que AVINA faz entre a

sociedade civil e o empresariado”. 

“Gostaria que AVINA estivesse mais

presente em nossas ações, manten-

do um contato permanente”.

“AVINA me permitiu conhecer 

profissionais e iniciativas maravilhosas...

oportunidades para crescer com 

os outros... para tornar os sonhos

possíveis”.

“AVINA é um parceiro fundamental

para potencializar minha liderança e

o impacto da minha organização em

processos de transformação social”.

“AVINA necessita melhor alinhar sua

visão estratégica de transformação

social com a efetividade dos resultados”.

“AVINA é uma organização 

inovadora, flexível e em permanente

processo de aprendizagem”.

Líderes-parceiros da AVINA

Mulheres  (39% do total)

Homens  (61% do total)

A média de idade dos líderes-

parceiros é de 45 anos 

e 93% têm estudos superiores.
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% de satisfação com o serviço*:

Serviços:

Apoio personalizado para criar os projetos e retorno sobre os pontos fortes 
e as debilidades da iniciativa

Visitas durante a execução das iniciativas

Fundos da AVINA para as iniciativas

Fundos da AVINA para atividades de intercâmbio (estágios, visitas, 
palestras, cursos etc.)

Facilitação do acesso a outras fontes de financiamento

Apoio (contatos, assistência técnica, acompanhamento) para que os líderes-
parceiros possam alcançar sucesso nas suas iniciativas

Apoio (contatos, assistência técnica, acompanhamento) para que os líderes-
parceiros possam fortalecer suas organizações

Apoio (contatos, assistência técnica, acompanhamento) para que os líderes-
parceiros possam fortalecer sua liderança

* 100% indica total satisfação dos entrevistados

Serviços AVINA
AVINA proporciona a seus parceiros e “contatos próximos” o acesso a

diversos serviços, que variam segundo a necessidade do parceiro ou 

o tipo de iniciativa. Os líderes-parceiros atribuem um valor muito 

positivo aos serviços de apoio que AVINA proporciona a redes, 

intercâmbios e iniciativas. Por outro lado, percebe-se a existência de

demandas ainda não plenamente atendidas no que se refere a um maior

apoio nas articulações, alianças e acompanhamento das ações.

AVINA intensifica o intercâmbio e a colaboração entre seus líderes-parceiros. Estes
atribuem grande importância aos encontros que a mesma proporciona entre eles e
entre outros membros da sociedade civil e o setor empresarial.

% de satisfação com o serviço*:

Serviços :

* 100% indica total satisfação dos entrevistados

100

Apoio (contatos, assistência técnica, acompanhamento) para que os líderes-
parceiros possam fortalecer as redes das quais participam

Apoio para a construção de parcerias entre o setor privado e a sociedade civil

Visitas (a outros líderes, empresários etc.) para conhecer experiências que 
fortaleçam seu trabalho

• Desenvolvimento de liderança 

e organizações

• Desenvolvimento e gestão 

de projetos

• Planejamento e pensamento 

estratégico

• Pontes entre lideranças 

regionais e inter-regionais

• Articulação de redes e 

alianças intersetoriais

• Intercâmbio de conhecimentos 

e estratégias 

• Apoio financeiro a iniciativas 

e oportunidades

Serviços 

Construção
coletiva

AVINA define "construção

coletiva" como o processo 

de articulação entre líderes,

organizações, redes e

setores, para criar uma 

convergência de interesses

em torno de uma visão 

compartilhada da sociedade.

O desenvolvimento sustentável

depende, em grande parte,

da habilidade da sociedade

civil, do empre-sariado e 

do setor governamental

para dialogar, colaborar e

implementar, juntos, agendas

de ação compartilhadas 

e que sejam consideradas

como legítimas por diferentes

instituições e comunidades.

A legitimidade, os vínculos 

de confiança criados e 

a representatividade de 

perspectivas são fatores 

do processo que contribuem

para o impacto em grande

escala e para um capital social

que favoreça a persistência

para a transformação.
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Incidência
Muitos dos nossos serviços têm por objetivo aumentar

a capacidade de nossos parceiros para que cheguem 

a impactos concretos através das iniciativas de suas 

organizações. Neste sentido, é de especial relevância o

fato de que 76% dos líderes testemunham que AVINA

desenvolveu sua capacidade para influenciar e gerar

mudanças na sociedade. AVINA focaliza sua atenção

cada vez mais para os serviços que procuram mobilizar

agendas de ação em grande escala, elaboradas coletiva-

mente por meio de alianças entre a sociedade civil e o

setor empresarial, sem deixar de observar as relações

com o Estado e sua capacidade de influência nas 

políticas públicas da América Latina. 

Aproximadamente 75% de nossos

parceiros tiveram oportunidades

de participar de espaços de 

“construção coletiva”, mas a satis-

fação com estes espaços – como

demonstra o gráfico abaixo, à

direita – ainda está em um grau

mediano, distante do que 

pretendemos alcançar. Trata-se

de uma nova forma de atuar 

com grande potencial quanto à

realização de nossa missão, o que

nos indica que continuaremos

aprendendo e melhorando.

Aluno da Escola Santo Inácio, em Cruzeiro do Sul (Brasil), 

parceira da Expedição Vaga-Lume, que promove o acesso ao

livro e à leitura nas comunidades rurais da Amazônia brasileira.

É de especial

relevância o fato

de que 76% dos

líderes-parceiros

acreditam que

AVINA ampliou

sua capacidade

de gerar

mudanças na

sociedade.

AVINA perguntou aos líderes-parceiros sobre seu nível de concordância com as seguintes afirmações:

“AVINA desenvolveu minha capacidade para influenciar e
gerar mudanças na sociedade.”

“AVINA me possibilitou participar de espaços de 
construção coletiva.”

Facilitação de espaços 
de vinculação entre os 
líderes-parceiros para tratar 
de problemáticas comuns.

Facilitação de espaços de 
vinculação entre os líderes-
parceiros para alcançar 
objetivos comuns que 
transcendam às iniciativas 
individuais.

Facilitação de espaços
de reflexão para que os
líderes-parceiros possam
pensar em estratégias de
longo prazo.

Importância         Satisfação 

Escala: 0-nula, 1-baixa, 2-média, 3-alta

AVINA indagou sobre a
importância e o nível de 
satisfação de seus parceiros 
no que se refere à facilitação 
de espaços de vinculação 
entre eles.
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Os colaboradores da AVINA
AVINA é uma organização bastante descentralizada, com 150 

colaboradores, trabalhando em 20 escritórios, em 11 países vinculados

através de uma rede virtual. Esta estrutura oferece muitas vantagens e

apresenta vários desafios.

Para assegurar que estamos aprendendo e melhorando com a 

retroalimentação das pessoas que formam AVINA, a cada ano fazemos

uma pesquisa interna sobre o ambiente de trabalho. Em 2006, 97% dos

120 colaboradores elegíveis* responderam à pesquisa (de respostas 

anônimas). A margem de erro é de 3,67%. A pesquisa foi realizada pela

empresa InfoMaster S.A. (Costa Rica).

O nível de satisfação obtido é de 84,5%, um resultado considerado

muito positivo para este tipo de pesquisa. AVINA é uma organização

bastante horizontal, com apenas três níveis de supervisão na sua 

hierarquia, pois procura potencializar e desenvolver a liderança 

e a criatividade de seus colaboradores. Justamente em liderança 

e capacitação os resultados demonstram um alto grau de satisfação.

Por outro lado, dada sua estrutura, AVINA enfrenta o desafio de 

melhorar a coordenação entre seus escritórios, suas políticas e serviços

administrativos centrais. Graças às respostas de nossos colaboradores,

estamos adotando medidas para continuar melhorando nestas áreas 

em 2007.

*Para responder à pesquisa, o colaborador necessitava estar há pelo menos 6 meses trabalhando na AVINA.

Um olhar interno

Para garantir 

que estamos 

aprendendo e 

melhorando com a

es retro-alimen-

tação das pessoas

que formam AVINA, 

a cada ano nossa

organização faz

uma pesquisa 

interna sobre 

o ambiente 

de trabalho.

O nível de 

satisfação obtido 

é de 84,5%, 

um resultado 

considerado muito

positivo para este

tipo de pesquisa.

Pesquisa de ambiente interno 2006

Porcentagem de participação na pesquisa 97,4%

Nível de satisfação média 84,5%

Relação com o supervisor 91,5%

Ambiente de inovação / criatividade 90,4%

Oportunidades de capacitação 90,4%

Governabilidade da AVINA 80,3%

Liderança interna na AVINA 74,2%

Estrutura e políticas 67,9%

Gênero na AVINA

85 Mulheres 

57 Homens 
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Arte, educação e cultura popular no Brasil
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Desembolsos*

AVINA em números

Desde o início de suas operações, em 1994, AVINA desembolsou um total de US$ 342 milhões em projetos e 

outros investimentos a favor das causas dos parceiros e suas redes. Esta cifra histórica não apenas reflete os apoios que

contribuem ao desenvolvimento sustentável da América Latina, como também a alguns investimentos realizados nos

primeiros anos em outros continentes.

Mesmo que o apoio financeiro a

projetos continue sendo o

mecanismo de financiamento que

ocupa a maior porção do orça-

mento total (49%), a proporção

de fundos que são empregados

para fomentar a construção de

vínculos de confiança e alianças

entre líderes sociais e empresariais

é cada vez maior.

AVINA utiliza outras ferramentas

de investimento para financiar

estas atividades mediante 

contribuições em efetivo (10%) 

e também destina parte do 

orçamento operacional (que hoje

denominamos programas) ao

apoio aos parceiros em forma de

serviços (17%).

Desembolsos* (Somas em US$ 000)

*As somas têm sido auditadas, externamente, em todos os países 

onde AVINA atua e consolidadas pela admistração da AVINA.

Projetos 28.300 18.481

Outros Investimentos 2.102 3.885

Serviços a líderes-parceiros 3.152 6.109

Operações 8.946 8.960

TOTAIS 42.500 37.435

Projetos 

Outros Investimentos 

Serviços a líderes-parceiros 

Operações 

Totaís de desembolsos (US$ 000) % de desembolsos

2006 2005 2006
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Investimentos por país em 2006
A localização geográfica das Representações da AVINA na América

Latina não responde, exclusivamente, a um critério de representatividade

por país. Vários escritórios operam em regiões cuja identidade se estabelece

pelos laços culturais ou ambientais – que algumas vezes ultrapassam 

as fronteiras políticas. Ao mesmo tempo, algumas iniciativas que

denominamos Continentais oferecem serviços a toda a América Latina. 

Este Relatório Anual da Fundación AVINA Panamá reflete somente 

o realizado sob sua responsabilidade. AVINA Stiftung, que foi a 

principal fonte de financiamento das iniciativas da Fundación AVINA

no passado, continua seu trabalho em vários continentes, sobre o qual

relata em separado.

Investimentos por área estratégica*

Andina e Mesoamérica (Peru, 
Equador, Colombia e Mesoamérica)

Brasil

Cone Sul (Argentina e Chile)

Grande Ríos (Uruguai e Litoral 
Argentino, Paraguai e Bolívia)

Iniciativas Continentais (Iniciativas 
Estratégicas, Pontes Internacionais, 
Costas e Água, Comunicações e 
Gestão de Conhecimento)

Desde o 

início de suas

operações, 

em 1994, AVINA 

desembolsou 

um total de 

US$ 342 milhões

em projetos 

e outros 

investimentos 

a favor das 

causas dos 

parceiros e 

suas redes. 

*Governabilidade - Governabilidade democrática e estado de direito
**Economia - Desenvolvimento econômico sustentável

***Conservação - Conservação e gestão de recursos naturais

Investimentos por país*

*As somas têm sido auditadas, externamente, em 

todos os países onde AVINA atua e consolidadas 

pela admistração da AVINA.

Argentina 8%

Bolívia 2%

Brasil 25%

Chile 7%

Colômbia 1%

Iniciativas Continentais  47%

Equador 1%

Mesoamérica 3%

Paraguai 2%

Peru 3%

Uruguai 1%
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As fotografias destacadas nesta edição

Oportunidades de aprendizagem na Venezuela (Pg. 1)
Alunos da escola Andy Aparício, que pertence à organização Fé e Alegria,

localizada na paróquia La Vega, um dos bairros mais desfavorecidos de

Caracas, Venezuela. Fé e Alegria, a maior rede de educação popular da

América Latina, administra programas de educação formal, educação

radiofônica alternativa e técnica, além de treinamento de professores.

AVINA tem sido um parceiro ativo de Fé e Alegria há quase uma década,

tendo investido o capital inicial para criar o Centro Magis, organização

fundada para ampliar a influência das redes educativas dos Jesuítas. 

AVINA integra a Junta Diretiva do Centro, e um dos resultados desta

aliança foi a criação da Magis Américas em 2006, entidade com sede nos

Estados Unidos que procura fortalecer os programas de Fé e Alegria por meio

da mobilização de recursos e da construção de pontes entre as Américas.

Monitoramento de recifes de coral em Honduras (Pg. 7)
AVINA Mesoamérica apóia diversas iniciativas de pesquisa em ecossistemas

costeiros, pesqueiros e outras formas de uso – extrativas e não extrativas – 

em recifes de coral. Oferece também seu apoio à criação e manejo de áreas

marinhas protegidas por comunidades locais. Entre seus parceiros,

destacam-se Janet Gibson, María José González, Lorena Boix, Vivienne

Solis, Randall Arauz e Adrian Oviedo. A partir de estudos, eles propuseram a

modificação da legislação e orientaram o zoneamento e o estabelecimento do

período da pesca. Além de pesquisadores, estes parceiros também atuam

como educadores ambientais e trabalham com os pescadores, formando-os

para que participem de sistemas de monitoramento, desenvolvam a pesca

responsável e influenciem políticas públicas e de governabilidade.

Arte, educação e cultura popular no Brasil (Pg. 18)
Cena do espetáculo "Quanto Custa?", produzido pelo Centro de Referência

Integral de Adolescentes - CRIA (Bahia, Brasil), dirigido pela líder-parceira

Maria Eugenia Millet. O espetáculo, desenvolvido em feiras, é um convite

para que todos pensem a relação entre educação e cultura popular. Entre

artesanatos e frutas, os “personagens/feirantes” conversam sobre a escola, o

trabalho infantil, a riqueza e buscam responder: quanto custa para a

sociedade jovens trabalhando no horário da escola? Quanto custa para a

educação não reconhecer outros ambientes e restringir-se à escola como

único espaço de aprendizado? O espetácuilo é parte do "Programa de

Educação para a Cidadania" que forma jovens dinamizadores culturais. 

Transformando resíduos orgânicos em fonte de riqueza no Paraguai (Pg. 22)
O líder-parceiro José Luis González, presidente da LICAN Paraguai, em uma

das fábricas da empresa que foi criada pela Fundación Bertoni e com o apoio

da AVINA, para aproveitar o lixo orgânico resultante do sacrifício de animais.

A empresa fabrica, a partir do sangue dos matadouros, alimentos de alta 

qualidade destinados a porcos, galinhas e salmões. A LICAN alcançou, em

2006, um faturamento superior a US$ 800.000, evitou que mais de 

6 milhões de litros de sangue contaminassem os leitos naturais de água e 

conseguiu uma redução de 23% no consumo de energia e gás natural com a

implementação de novos processos eco-eficientes.
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Transformando resíduos orgânicos em fonte de riqueza no Paraguai
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FUNDACIÓN AVINA

P.O. Box 0832-0390 WTC 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Tel: +[507] 208 9430 

FUNDADOR

Stephan Schmidheiny 

JUNTA DIRETIVA 

Brizio Biondi-Morra, Presidente 
Antonio Espinoza 
Sibylle Feltrin 
Jonathan Lash 
Sean McKaughan (Ex-officio)

COMITÊ EXECUTIVO*

Sean McKaughan 
Diretor Executivo 

Carlos V. Oxenford 
Diretor Financeiro 

Germán Castellanos 
Representante Regional para 
Chillán, Santiago, Santa Cruz, Córdoba
e Pontes Internacionais

Valdemar de Oliveira 
Representante Regional para o Brasil

Raúl Gauto 
Representante Regional para Bogotá, 
Buenos Aires, Patagônia, Assunção, 
Montevidéu, Costas e Água

Emily Fintel 
Representante Regional para Iniciativas 
Estratégicas

Verónica Edwards
Representante Regional para
Lima, Cuenca e América Central

SERVIÇOS INTERNACIONAIS

Direção de Comunicação 
Geraldinho Vieira 
comunicaciones@avina.net

Direção de Desenvolvimento Humano 
desarrollohumano@avina.net

Gerência de Gestão 
do Conhecimento 
Serena Cosgrove 
gestiondelconocimiento@avina.net

Gerência de Sistemas 
de Informática 
Enrique Goossen 
it@avina.net

Assessores Estratégicos 
da Presidência
Jorge Walter Bolaños 
jorgewalter.bolaños@avina.net
Bernardo Toro
bernardo.toro@avina.net

CENTROS DE SERVIÇO

Buenos Aires

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

Rio de Janeiro 

Márcia Pregnolatto 
Rua Visconde de Ouro Preto, 5
Pavimento 2A, Botafogo 
22.250-180 - Río de Janeiro, RJ
Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663 
info.rio@avina.net

San José

Flora Campos 
P.O. Box 3988-1000 
San José, Costa Rica
Tel: +506 210 0835 
info.costarica@avina.net 

REPRESENTAÇÕES

Assunção 

Províncias Formosa e

Chaco/Argentina

Susana Ortiz 
Bruselas 2688 c/ Denis Roa 
Barrio Herrera 
Assunção, Paraguai 
Tel: +[595] (21) 612 746 
info.asuncion@avina.net

Belo Horizonte 

Brasil/Sudeste/Distrito Federal

Francisco Azevedo 
Av. Brasil, 1438 - Sala 1405 
Funcionários 
30.140-003, Belo Horizonte, MG Brasil 
Tel: +[55] (31) 3222 8806 
info.brasilsudestedf@avina.net

Bogotá 

Colômbia

Wendy Arenas Wightman 
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103 
Bogotá, Colômbia 
Tel: +[57] (1) 345 6090 
info.bogota@avina.net 

Buenos Aires 

Argentina 

Carlos March 
Virrey Olaguer 2921
C 1426 ECC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +[54] (11) 4553 2123
info.buenosaires@avina.net 

Chillán

Chile/Sul do Chile

Paola Berdichevsky 
Constitución 1085 
Casilla de Correos 1168 
Chillán, Chile 
Tel: +[56] (42) 240 150 
info.chillan@avina.net 
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Córdoba 

Argentina/Centro/Noroeste

(NOA)/Cuyo

Mariana Caminotti 
Figueroa Alcorta 318 
Villa Allende (5105) 
Córdoba, Argentina 
Tel: +[54] (35) 4343 6181 
info.cordoba@avina.net

Cuenca

Equador

María Eulalia Pozo Vicuña 
Ricardo Darquea 360 
y Luis Acosta 4° piso
Ciudadela Puertas del Sol
Cuenca, Azuay, Equador
Telefax: +[593] (72) 853 766
info.ecuador@avina.net

Curitiba 

Brasil/Sul Pantanal

Miguel Milano 
Rua Visconde do Rio Branco, 1322
Loja 2, Centro 
80.420-210, Curitiba, PR
Brasil 
Tel: +[55] (41) 3324 4400 
info.brasilsulepantanal@avina.net

Lima

Peru

Bartolomé Ríos
Av. Camino Real 1236, Piso 6 
San Isidro, Lima, Peru 
Tel: +[51] (1) 221 5070 
+[51] (1) 440 6438 
info.lima@avina.net

Manaus

Brasil/Norte

Carlos Miller 
Rua Fortaleza 201, sala 12 Bloco 1
Adrianópolis 
69.057-080, Manaus, AM
Brasil 
Tel: +[55] (92) 3635 4012 
info.brasilnorte@avina.net

Montevidéu 

Uruguai/Mesopotâmia Argentina/

fronteira com o Brasil

Enrique Piedra Cueva 
Mar Mediterráneo 5544 
Montevidéu, Uruguai
Tel: +[598] (2) 606 2470 
info.montevideo@avina.net

Patagônia

Chile/Argentina 

Ramiro Fernández 
Calle Tambo viejo s/n°
Km. 2, Av. Bustillo 
Casilla de Correo 132 (8400) 
Bariloche, Río Negro, Argentina 
Tel: +[54] (2944) 442126 
+[54] (2944) 442573 
info.patagonia@avina.net

Salvador

Brasil/Nordeste 

Neylar Vilar Lins 
Rua Frederico Simões, 153
Edf. Empresarial Orlando Gomes
Sala 1312
Caminho das Árvores, Salvador-BA
CEP: 41.820-774
Brasil
Tel: +[55] (71) 3237 5319 
info.brasilnordeste@avina.net

Salvador

Brasil/Recursos Marinhos Costeiros

e Hídricos do Brasil

Tânia Tavares 
Rua Marechal Floriano, 64, Sala 105 
Centro Empresarial Canela 
40.110-010, Salvador, BA
Brasil 
Tel: +[55] (71) 3203 6429 
info.brasilrmch@avina.net

San José 

América Central 

Rafael Luna 
Detrás del Parqueo de Burger King 
Sabana Norte 
San José, Costa Rica 
Tel: +[506] 210 0862 
info.costarica@avina.net

Santa Cruz 

Bolivia

Gabriel Baracatt 
Los Flamboyanes 10 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Tel: +[591] (3) 343-6256 
info.santacruz@avina.net

Santiago do Chile

Santiago/Norte e Centro

do Chile/I a VI Regiões 

Verónica Edwards
Santa Magdalena 75, of. 907 
Santiago, Chile 
Tel: +[56] (2) 231 4226 
info.santiago@avina.net

REPRESENTAÇÕES

CONTINENTAIS

Iniciativas Estratégicas 

Nathalia Mesa 
Calle 72 # 9-55, Oficina 1103 
Bogotá, Colombia 
Tel: +[57] (1) 345 6089 
info.ie@avina.net 

Costas e Água  

Javier Corcuera 
Arcos 3084 
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (9) 5015 1797 
info.costasyagua@avina.net 

Pontes Internacionais

Pedro Tarak
Off Council del Comité Ejecutivo
Virrey Olaguer 2921
C1426 ECC 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +[54] (11) 4553 2123
info.puentesinternacionales@avina.net 

*As descrições de cargos e responsabilidades 
correspondem a 1º de Janeiro de 2007. Ao longo 
de 2006, ocorreram algumas mudanças: em 1º 
de abril de 2006, Carlos Oxenford substituiu 
Jorge Walter Bolaños como CFO, e Enrique Goossen
substituiu Evelyn Braun como responsável pelos 
sistemas de informática. Em 1º de outubro de 2006,
Emily Fintel substituiu Antonio Lobo na supervisão 
de Iniciativas Estratégicas. Em 31 de dezembro de
2006, encerrou-se o mandato de Brizio Biondi Morra
como CEO, sendo substituido por Sean McKaughan.
Em 1º de Janeiro de 2007, Verônica Edwards 
foi nomeada Representante Regional, e foram 
redistribuídos os escritórios a cargo dos
Representantes Regionais.
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Nossos parceiros em ação

“Me cansei de esperar a esperança e fui buscá-la.”  – Beatriz Zuluaga, Poetisa colombiana

O DVD anexo dá uma idéia do trabalho de alguns de nossos parceiros e da
forma como foram capazes de transformar seus sonhos em realidade palpável.
Os vídeos mostram atividades de homens e mulheres de diversos países latino-
americanos e de diferentes ações que sugerem soluções práticas para problemas
sociais e ambientais. Cada projeto é um sinal de competência, compromisso,
entusiasmo e altruísmo. Cada líder é um inovador, uma pessoa que não se 
contenta com questionar ou debater, mas que promove novas formas de dividir
responsabilidades, inovadores enfoques e novas respostas. Todos estes líderes
nos fazem pensar que, sem dúvida, o século XXI será o século dos que não se
contentam com esperar pela esperança, mas vão buscá-la onde ela estiver.

“A minha visão é otimista, pois contemplo cada

vez mais a América Latina através dos olhos dos

líderes, que estão necessariamente voltados para

o futuro.” 
– Stephan Schmidheiny

Fundador da AVINA
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