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MISSÃO

VISÃO

A partir da América Latina, impactar o desenvolvimento
sustentável, criando condições favoráveis para que atores
diversos possam contribuir juntos para o bem comum.

Desejamos uma América Latina próspera, integrada, solidária e
democrática, inspirada em sua diversidade e constituída por uma
cidadania que a posicione globalmente a partir de seu próprio
modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável.
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Mensagem do presidente
20 anos de impactos incentivam os
próximos 20 anos de inovação
Para a Avina e sua rede de organizações associadas e
parceiras, 2014 foi um ano de destaque. Nossas medidas de
impacto e desempenho indicam talvez os resultados mais
animadores desde que começamos a utilizar nosso sistema de métricas em 2007. O indicador mais importante
de todos está relacionado às mudanças sociais e ambientais
de escala que a Avina e seus parceiros ajudaram a realizar.
Essas mudanças, segundo nossa estimativa, beneficiaram,
em 2014, mais de 25 milhões de latino-americanos em áreas
fundamentais para a sustentabilidade, como acesso a
água, energia limpa, governabilidade democrática, reciclagem
inclusiva, conservação de biomas e direitos humanos.
Muitas dessas realizações foram incluídas neste relatório,
como por exemplo, o lançamento no Chile dos projetos
piloto “Água de qualidade para todas e todos”, uma iniciativa
que combina inovação social e inovação tecnológica para
levar água de qualidade às comunidades mais vulneráveis, a
assinatura de uma declaração conjunta por parte da Noruega
e Peru para proteger e conservar a Amazônia, a criação da
Oberva Sampa, um novo portal para a participação cidadã
em São Paulo, e a formalização dos catadores na Colômbia no âmbito da política pública, entre outros.
Comemoramos esses avanços e, ao mesmo tempo, mantemos nossa atenção focada nos diversos desafios da região.
A desaceleração econômica regional (devido ao aumento
do preço do petróleo e outros minerais, a internalização do
mercado chinês e a recessão europeia) ameaça algumas
conquistas alcançadas recentemente relacionadas à redução da pobreza e da desigualdade na América Latina.
Além disso, em alguns países, há uma tendência para
concentração de poder, além de uma série de escândalos de
corrupção em grande escala. A violência e a insegurança
social (agravadas pelo crime organizado) continuam afligindo
muitos países, e a crescente instabilidade econômica e
política aumenta ainda mais a sensação de insegurança.

SEAN McKAUGHAN
Presidente do Conselho Diretivo

É um contexto desafiador para quem busca a sustentabilidade,
mas temos a convicção de que esta conjuntura também
pode abrir oportunidades para a inovação que ofereça soluções
concretas nos campos indicados. Para isso, a Avina e seus
parceiros estão apostando cada vez mais em inovações de
todos os tipos. Apoiamos a adoção do Índice de Progresso
Social pelos governos, para que possam utilizar métricas globais
para medir o sucesso das políticas públicas que influenciam
diretamente a qualidade de vida das pessoas. Juntamente
com a Omidyar Network, apoiamos o desenvolvimento de
iniciativas em tecnologia digital a serviço da participação cidadã.
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Apoiamos a World Transforming Technologies (WTT), uma
parceria entre filantropos, inventores e empresas que
investem em soluções científicas sustentáveis para os mais
carentes. Começamos a intensificar o intercâmbio Sul-Sul de
conhecimentos e métodos entre a América Latina e a África.
Além disso, a Avina renovou seu compromisso com as Oportunidades de Impacto regionais, estimulando processos de
colaboração entre organizações líderes de diferentes setores.

Estruturalmente, a Avina buscará realizar novos projetos e
parcerias que nos ajudem a ter mais flexibilidade para cumprir nossa missão e mais resiliência para nos adaptarmos ao
contexto atual da América Latina. Essa capacidade criativa de
reinvenção contínua é parte fundamental da nossa trajetória nesses 20 anos. Seguem alguns exemplos:

• Esperamos transformar nossa equipe presente em 15
países em um capital humano de especialistas em mudança
social regional e internacional e aumentar a disponibilidade e
capacidades da equipe para promover e fortalecer processos
colaborativos na América Latina e em outras regiões e continentes.

onde temos um compromisso estabelecido como o Bioma
Amazônico, o Chaco trinacional e a Reciclagem Inclusiva e
Solidária, e criar as condições necessárias para que, a partir
de estruturas como organizações sociais, empresas, cooperativas e plataformas regionais, essas agendas possam dar
continuidade à transformação, de maneira independente
e superando a necessidade de apoio da Avina.

• Queremos transformar nossa plataforma de quase vinte
instituições jurídicas distribuídas na região em um dínamo de
filantropia latino-americana, promovendo o investimento social e reduzindo as barreiras que atrapalham a movimentação dos recursos
disponíveis para estimular e fortalecer os processos de mudança.
• Desejamos conservar o capital social que ajudamos a construir
voltado para agendas comuns de mudança em áreas

Durante o ano de 2015, vamos iniciar essas bases e outras
estruturas como parte de nosso plano 2013-2017. O sucesso
dessas inovações e melhorias dependerá de nossa habilidade de
alinhamento com os objetivos e agendas que temos em comum
com nossos parceiros para que juntos possamos contribuir
para a sustentabilidade com mais eficiência e eficácia.
Em nome do Conselho da entidade, agradeço à equipe da
Avina pelas conquistas apresentadas no presente relatório anual 2014 e pelo compromisso com as inovações que
colocaremos em prática em 2015. O talento e compromisso
de nossa equipe é o ativo mais valioso da Avina. Agradeço
meus colegas do Conselho Administrativo, que demonstraram dedicação exemplar à organização, e gostaria de dar as
boas-vindas ao nosso novo membro, Richard Aitkenhead, da
Guatemala, que enriquecerá o Conselho com experiência na
articulação entre os setores público e privado, pois trabalhou
no governo, na sociedade civil, no mundo acadêmico e no
setor privado para melhorar as condições de vida dos latino-americanos.

• Temos o objetivo de sistematizar e compartilhar os
métodos, ferramentas e conhecimentos que a Avina gerou
durante mais de duas décadas de trabalho voltado para a
mudança social, para que possam ajudar todas as organizações
que buscam a mudança social para o bem comum a cumprirem
suas missões.

Agradeço à VIVA Trust por seu apoio constante à missão
da Avina, e ao nosso fundador, Stephan Schmidheiny, cuja
visão de aprendizado constante a serviço da dignidade humana
continua sendo nossa estrela guia. Também gostaria de agradecer a confiança depositada diariamente na Avina por todas
as empresas, fundações, organizações multilaterais e fundos
de cooperação internacional com quem temos investimentos
conjuntos para investir no impacto e na transformação.
Todo nosso trabalho se traduz em impacto para a sustentabilidade graças aos nossos milhares de parceiros na América
Latina e em todo o mundo, com os quais temos o privilégio
de cooperar para que nossas sociedades tenham um futuro
mais sustentável. Juntos podemos fazer a diferença e as realizações do ano de 2014 são a melhor prova disso.

Sean McKaughan

Presidente do Conselho Diretivo
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Mensagem do
Diretor Executivo
A melhor maneira de fazer aniversário
continua sendo cumprir metas
Se tivesse que definir o que o ano de 2014 representou para
a Avina, eu poderia classificá-lo sem risco de exagero como o
ano da consolidação estratégica para a região latino-americana
e, ao mesmo tempo, o ano em que iniciamos a expansão global
de algumas de nossas agendas.
A superação das realizações previstas no início do ano é o
melhor indicador do que podemos considerar o ano de 2014
como um período no qual agregamos muito valor aos dois
marcos (Bens Públicos e Nova Economia) que orientam nossa
estratégia de transformação planejada para o quinquênio
2013-2017.
A superação da pobreza só será possível se, como sociedade
latino-americana, incorporarmos a inovação com sentido. Não
podemos continuar aplicando fórmulas que há muitos anos já
se mostraram incapazes de solucionar o problema. Por isso,
decidimos apostar fortemente em inovação capaz de impactar positivamente a base da pirâmide. Um exemplo disso é a
instalação de protótipos para levar água potável aos setores
mais vulneráveis da sociedade, por meio de um equipamento
que emprega tecnologia de ponta para purificação da
água. Queremos expandir esse modelo piloto que iniciamos
no Chile para várias regiões onde há carência de água urgente
por meio da Aliança Global pela Água.
Dessa forma, a Avina aumenta sua contribuição para a
América Latina colaborando para superar o grande desafio
de redução das desigualdades, que fazem da região a mais
desigual do planeta. Os processos colaborativos nos quais
muitos de nossos parceiros estão envolvidos e onde possuem
um papel de protagonismo e liderança levam água potável a
dois milhões de pessoas e incluem milhares de coletores
nos sistemas de coleta de resíduos domiciliares. Contribuímos também para a redução das taxas de desmatamento na
Amazônia e Grande Chaco, além de promover mecanismos de
participação cidadã na gestão das cidades.

GABRIEL BARACATT
Diretor Executivo

Além de consolidar impactos, ampliamos as lições aprendidas.
Pela primeira vez na vida de nossa instituição, decidimos assumir
de fato a cooperação Sul-Sul. Por isso, iniciamos um processo
de intercâmbio com a África para aprender e compartilhar
os conhecimentos adquiridos nesses 20 anos de trabalho na
América Latina.
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A Avina pretende ser uma corrente de transmissão de inovações e lições aprendidas entre duas regiões do planeta muito vulneráveis. Fazemos isso com a certeza de que
existem conhecimentos e experiências acumuladas que
podem ser transferidas, mas também com a humildade de nos
abrir à troca enriquecedora de vivências e conhecimentos
que iremos adquirir a partir dessa experiência internacional.
O ano de 2014 foi muito especial para a Avina, porque
completamos 20 anos de existência e comemoramos este
aniversário em cada país de maneiras diferentes. Realizamos
reuniões com os parceiros que mantiveram vínculo com a
organização durante todo esse tempo, com eventos públicos,
com campanhas para dar visibilidade às nossas realizações
nestes 20 anos, onde se destacam a criatividades dos
eventos, os valores de nossos parceiros e a consistência
das causas que acompanhamos e as causas lideradas pelos
expoentes sociais e empresários que apoiamos. Por isso,
afirmamos que a melhor maneira de fazer aniversário é
continuar cumprindo metas.

A interação colaborativa entre esses espaços possibilitou um
ecossistema institucional. Com milhares de parceiros diferentes, a
partir de 2015 vamos incentivar ainda mais a ação em rede para
fortalecer a ação e poder alcançar resultados mais rapidamente.
Por fim, gostaria de agradecer a uma equipe maravilhosa
de colegas que, com grande compromisso e dedicação,
contribuíram para encerrar esta gestão 2014, que sem dúvida
é um marco na vida institucional da Avina.

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

Em suma, o Relatório Anual 2014 mostra que a melhor
maneira de comemorar os 20 anos de vida institucional é
consolidar as ações na América Latina, expandindo as lições
aprendidas para a África e gerando condições para que a
estratégia planejada para 2017 supere os objetivos.
O ano de 2015 se apresenta ainda mais desafiador e inovador. Nos últimos 20 anos, a Avina vivenciou um crescimento
orgânico que se reflete no desenvolvimento e fortalecimento de espaços gerados por novas parcerias, na
criação colaborativa de iniciativas e no trabalho conjunto
com organizações irmãs.
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Objetivos 2013- 2017
Os dois objetivos fundamentais que orientam o trabalho de planejamento 2013-2017 da Avina são Bens Públicos e
Nova Economia. Todas as nossas ações visam a geração de um impacto concreto e verificável nestas duas dimensões,
de modo a promover mudanças sistêmicas essenciais que garantam um desenvolvimento mais sustentável.

Bens Públicos
A justiça e a sustentabilidade de uma sociedade dependem
da quantidade e qualidade de bens públicos que ela produz. A
sociedade civil deve contribuir para recuperar, criar, administrar
e distribuir os bens públicos de maneira articulada, contemplando os diversos interesses. Isso requer capacidade de diálogo e
incidência nos espaços onde as decisões relacionadas aos bens
públicos são tomadas.
Os bens públicos são todos os bens ou serviços que contribuem
para a dignidade humana e que se encontram à disposição de
toda a sociedade na mesma quantidade e qualidade. São benefícios que compartilhamos e que contribuem para o bem-estar da
comunidade.

A Avina contribui para recuperar, criar, administrar e distribuir
bens públicos, agregando valor a processos colaborativos junto
a um capital social com diferentes interesses e características,
capazes de sustentar uma visão comum de futuro, de adotar
inovações e convergir agendas comuns.
A contribuição da Avina e seus parceiros para o fornecimento de
bens públicos pode ser constatada na preservação de biomas, na
governabilidade democrática da água, na inclusão social a partir do
trabalho com os coletores urbanos, na proteção dos direitos humanos para migrantes, na melhoria da qualidade de vida das cidades
e na institucionalidade pública, que gera mais justiça e influencia o
avanço do crime organizado e da corrupção, entre outros.
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Nova Economia
Convivemos em sociedades que nos induzem ao consumo
massivo de bens e serviços. Para manter o crescimento da
economia e a rentabilidade das empresas, as pessoas são
estimuladas a adquirir muitos bens e serviços, o que mantém
a demanda sempre alta. Entretanto, a economia e as finanças
não são voltadas para a satisfação em longo prazo das
necessidades básicas e reais da humanidade, mas sim para
a produção de “bens rentáveis”. O critério da rentabilidade é
o principal elemento orientador dos processos de produção.
Além disso, a problemática das mudanças climáticas globais
agrava as consequências dessas tendências em termos de
impactos não sustentáveis.
As mudanças tecnológicas, sociais e ambientais não nos permitem ter certezas sobre os cenários futuros, mas não há dúvida
de que as sociedades enfrentarão grandes desafios e mudanças
nos modelos de produção, de trabalho e de consumo.

A Avina considera que garantir uma sociedade mais justa,
próspera e sustentável requer um sistema econômico que
gere bens públicos, garanta uma gestão sustentável dos bens
comuns e assegure a disponibilidade de bens úteis para as
maiorias. Mas, além disso, é preciso que o desenvolvimento
ocorra dentro dos limites do planeta, e principalmente que
reduza a dependência de tecnologias que geram emissões de
gases de efeito estufa.
Desde 1994, apoiamos líderes e organizações que propõe cursos de ação viáveis para enfrentar essa transição. As Oportunidades de Impacto, Ferramentas de Impacto em conjunto com
as Estratégias País desenvolvidas pela Avina mostram que a
capacidade de articulação que conseguimos em escala nacional
e latino-americana possui um potencial enorme para ajudar a
colocar em prática decisões econômicas sustentáveis.
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Resultados
2014

Indicadores de Impacto
Para medir o impacto da Avina, desde 2007 a organização utiliza
um sistema de avaliação voltado para realizações.
As realizações são mudanças resultantes da ação direta com nossos
parceiros em processos nos quais a Avina tenha participado por
meio de serviços prestados, ação direta e/ou investimentos sociais
que contribuem para o desenvolvimento sustentável.
Em 2014, conseguimos contribuir, juntamente com nossos parceiros,
para 87 mudanças concretas na América Latina (realizações de resultado). Pelo menos 18 dessas mudanças geraram, cada uma, um impacto
que atingiu pelo menos um milhão de pessoas (realizações de resultado
de nível 1), superando a meta estabelecida para esse nível.
A estratégia 2013-2017 está voltada para a geração de impactos na
maior escala possível, de modo que a transformação atinja milhões de
latino-americanos. Devido a este objetivo, os esforços das equipes da
Avina continuam voltados para atingir realizações de nível 1, que são
as realizações que refletem as mudanças na mais alta escala. A meta
estabelecida para 2014 foi superada em 29%. Comparando com
2013, houve uma diferença: não cumprimos a meta de realizações de
resultado de nível 2, mas superamos em 100% a meta de realizações
de resultado de nível 3, garantindo uma superação da meta total de
realizações de resultado previstos para o ano. Considerando que a
organização está no segundo ano de seu plano quinquenal, esses
indicadores mostram que estamos no caminho certo para gerar
impacto real nas sociedades latino-americanas.
É com grande satisfação também que constatamos que a meta estabelecida para as realizações de processo foi amplamente superada.

Realizações de resultado de nível 1
segundo tipo de mudança
Desde que a Avina começou a utilizar esse sistema de medição
de impacto em 2007, contribuímos para 108 realizações de
resultado de nível 1.
Em 2014, 100% das realizações de resultado de nível 1 geraram mudanças em políticas públicas, tanto em novas práticas

ou abordagens adotadas em políticas já existentes, como na
criação e execução de novas políticas. Paralelamente, essas
realizações geraram um impacto indireto em outros tipos de
mudança: na qualidade de vida das pessoas, nas relações de
poder, no ecossistema do mercado, em redes que conseguem
comunicar, divulgar e/ou promover massivamente práticas
que deram certo, e em práticas que foram possibilitadas pelas
novas tecnologias.
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Oportunidades
de Impacto

Acesso à Água
Visão de impacto
Universalizar o acesso sustentável a água e saneamento a partir de uma governabilidade democrática que prioriza a articulação multisetorial com acordos benéficos para todos, e a integração
de inovação social e tecnológica.

Agenda comum de ação
• Fortalecer a liderança, gerenciamento e tecnologia das iniciativas comunitárias de acesso
a água e suas associações, e incentivar seu reconhecimento por parte dos governos, do setor
privado e da cooperação internacional.
• Construir parcerias com os setores público e
privado para melhorar e ampliar os serviços de

água e gerar mecanismos financeiros para tornar
a água acessível a mais famílias.
• Contribuir para melhorar a eficiência e eficácia
dos serviços de água e saneamento prestados
às comunidades identificando, fortalecendo e
promovendo inovações sociais e tecnológicas.
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Resultados
Nova lei no Equador garante o
direito humano à água
Em agosto de 2014, entrou em vigor no Equador a Lei de
Recursos Hídricos, Usos e Aproveitamento de Água. A nova lei
garante o direito humano de todas as pessoas à água limpa, em
quantidade suficiente e acessível para uso pessoal e doméstico. A lei proíbe qualquer tipo de privatização da água e sua
gestão será exclusivamente pública ou comunitária.
A Rede de Organizações Sociais e Comunitárias de Gestão
de Água do Equador (ROSCGAE), uma instituição que reúne
associações das OCSAS, participou ativamente do processo
de discussão cidadã da nova lei, contribuindo para o apoio e

reconhecimento do papel importante desempenhado pelos
gestores comunitários da água.
A Avina apoiou a formação e fortalecimento da ROSCGAE
e construiu vínculos entre essa rede, o governo federal e os
governos locais, contribuindo para seu posicionamento. Além
disso, promoveu, por vários anos, espaços institucionais e
comunitários de análise de contexto e preparação de propostas
para serem incluídas na lei.

Menos fogo, mais água
A Reserva Natural Militar La Calera possui uma área de aproximadamente 13,5 mil hectares e é localizada na bacia do rio
Suquía, nas proximidades da cidade de Córdoba, Argentina.
A bacia atualmente contribui com 60% da água de consumo
da cidade de La Calera. A reserva forma o “pulmão verde de
floresta nativa” da cidade de Córdoba onde habitam 1,3 milhões de pessoas, e funciona como uma esponja que absorve e
regula a água de precipitação. A sustentabilidade do acesso ao
recurso hídrico das comunidades e a prevenção de situações
de risco ambiental, como inundações, depende, em grande
parte, da conservação adequada dessa área.
Historicamente, essa reserva é afetada por grandes incêndios
que, durante o inverno, chegam a afetar até 1,5 mil hectares.
Após três anos de trabalho contínuo na região, foi registrada
uma forte diminuição do impacto de incêndios florestais na
reserva, que passaram a afetar somente 2 hectares.
O projeto “A gestão como ferramenta de recuperação da bacia”
realizado em La Calera no marco da Iniciativa + ÁGUA (programa criado pela parceria entre a Avina e a Coca-Cola South Latin),
possibilitou a presença e o trabalho contínuo do El Cuenco Equipe Ambiental da reserva. Esta equipe possibilitou

Reserva Natural Militar La Calera
a utilização de técnicas de prevenção de incêndios florestais,
bem como a capacitação do pessoal do exército e a coordenação e fortalecimento da comunicação entre os diversos
expoentes vinculados à problemática dos incêndios. Dessa
forma, foi criada uma linguagem comum e o espaço púbico foi
apropriado pelos diferentes atores envolvidos na reserva após
sua conservação.
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Cidades Sustentáveis
Visão de impacto
Garantir que as cidades gerem progresso social e igualdade respeitando os
limites da natureza.

Agenda comum de ação
• Governança participativa: fortalecer a participação cidadã e o controle social na gestão
das cidades.
• Políticas públicas e planejamento territorial:
promover políticas públicas e corporativas que
contribuam para construir cidades inclusivas,
democráticas e sustentáveis.

• Espaço público: incidir na transformação e
revitalização do espaço público como espaço
de convivência, inclusão econômica e expressão
cultural fundamental para a criação de cidades
justas e sustentáveis na América Latina e Caribe.
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Resultados
Observa Sampa: a Prefeitura de São Paulo adota
novas ferramentas de participação cidadã como
política pública
Por meio da adoção e monitoramento dos Planos de Metas
(instrumento de planejamento e informação cidadã criado pelo
governo local que inclui objetivos, metas, indicadores e obrigatoriedade de prestação de contas sobre os avanços realizados),
a Avina e seus parceiros contribuíram para o fortalecimento
da democracia e da participação cidadã na gestão pública
municipal em mais de 40 cidades da América Latina, inclusive
grandes metrópoles como São Paulo, com mais de 11 milhões
de habitantes.

Como parte do cumprimento do Promgrama de Metas, em
2014, foi criado em São Paulo o website Observa Sampa (Observatório de indicadores da cidade de São Paulo), por meio do
qual todos os cidadãos podem conhecer, opinar e fiscalizar o
cumprimento das metas estabelecidas pela gestão municipal. A
página foi criada com base em um modelo proposto e promovido pela rede Nossa São Paulo, que foi adotado como política
pública pela prefeitura da cidade.

Melhor qualidade de vida em
cidades latino-americanas como
resultado da incidência cidadã

Da mesma forma, no bairro Santa Cruz de Medellín, na Colômbia, foi realizado um placemaking (enfoque multifacetado para
planejar, criar e administrar espaços públicos) constituído por
uma série de atividades culturais que visa melhorar a infraestrutura do bairro.

A incidência cidadã no sistema de transporte urbano e na ampliação e transformação do espaço público melhorou a qualidade de vida dos habitantes das cidades latino-americanas.
Graças ao trabalho do Observatório La Paz Cómo Vamos, foi
possível melhorar substancialmente o transporte público em La
Paz, na Bolívia. O observatório ajudou a instituir o PumaKatari,
novo Sistema Integrado de Transporte de Massa da cidade, administrado pelo recém-criado Serviço de Transporte Municipal.
No Peru, também houve avanços na participação cidadã e na
incidência pública e é perceptível o potencial de transformação
do espaço público como espaço de convivência e expressão
cultural. Em Miraflores, Lima, foi inaugurado o primeiro parklet
(miniparque) da cidade. O espaço, construído com material
reciclado, convida o cidadão a ocupá-lo e fazer uma pausa no
dia a dia da vida urbana, que muitas vezes é frenética.

Preparação do primeiro parklet (miniparque)
da cidade de Miraflores, Lima, Peru
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Estratégia para o
Bioma Amazônico
Visão de impacto
Alcançar o reconhecimento da Amazônia como bem público e fator de desenvolvimento e benefícios, incentivando os cidadãos a participarem dos espaços onde as decisões de interesse público são
tomadas, a buscarem soluções com a participação de diversos atores, e a reproduzirem práticas e
mensagens de conservação do Bioma Amazônico.

Agenda comum de ação
• Plataformas Pan-Amazônicas: articular atores
em redes e parcerias que conduzam a inovação
social a uma escala que possibilite a realização de
mudanças duradouras por meio de medidas de
proteção social e ambiental.
• Transparência florestal: utilizar a capacidade
existente e os acordos de governança entre os

diferentes atores para tomar decisões com informações precisas, visando prevenir, monitorar e
discutir as causas do desmatamento.
• Gestão territorial: consolidar, gerenciar
conhecimento, reproduzir e fortalecer modelos
bem sucedidos e sustentáveis para transformar
as agendas comuns de ação em realidade.
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Resultados
Noruega e Peru assinam Declaração Conjunta para
proteger e conservar a Amazônia
Na Cúpula sobre o Clima realizada em Nova Iorque, em setembro
de 2014, Peru, Noruega e Alemanha assinaram uma Declaração
Conjunta de cooperação para reduzir as emissões de gases de
efeito estufa causadas pelo desmatamento e degradação de florestas
(REDD+, pela sigla em inglês), visando promover o desenvolvimento sustentável no Peru e contribuir para a conservação da
Amazônia peruana.
O objetivo é possibilitar que os setores agrícola e florestal
apresentem taxas de emissões de carbono neutras até 2021.
Neste marco, a Noruega se comprometeu a contribuir com 10
milhões de dólares para a Fase I, 40 milhões de dólares para a
Fase II e até 250 milhões de dólares por reduções de emissões
verificadas (REV), até o ano de 2020, sendo que este prazo
pode ser estendido.

Amazonía

Aprovação do Plano de Desenvolvimento Municipal em
Concepción, Bolívia, pelo bem-estar de seus habitantes
Após um processo participativo, foi aprovado em Concepción,
na Bolívia, o Plano de Desenvolvimento Municipal, uma ferramenta que orienta de maneira estratégica o desenvolvimento
municipal em longo prazo e direciona o investimento público
municipal para melhor o bem-estar de seus habitantes.
O Plano define ainda Concepción como Município Ambiental
para promover a tomada de decisões e o exercício do poder
das comunidades indígenas e rurais que buscam o desenvolvimento de um ecossistema amazônico produtivo e, portanto, a
manutenção do Bioma Amazônico.

A Fundação Amigos de la Naturaleza (FAN), parceira da Avina,
trabalhou junto ao Governo Autônomo Municipal de Concepción para aumentar suas capacidades fornecendo ferramentas
de gestão adequadas. Assim, o Governo Autônomo de Concepción pode agora desenvolver capacidades locais na região
com o objetivo de melhorar os níveis de governança. Junto
com eles trabalhamos nas 65 comunidades e associações de
moradores do município na promoção de espaços de reflexão
para construir em conjunto uma visão comum, e definir agendas de ação para os próximos cinco anos.
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Energia
Visão de impacto
Contribuir para a transição energética na América Latina para matrizes mais sustentáveis, seguras
e inclusivas que sirvam de base para uma nova economia.

Agenda comum de ação
• Estimular a participação e o debate informado
sobre uma visão energética de longo prazo que
fortaleça o planejamento energético e valorize
os aspectos socioambientais na elaboração de
políticas públicas de energia.

• Incentivar o acesso à energia de qualidade,
por meio 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 até 2030.

• Promover marcos regulatórios que facilitem a
incorporação de energias renováveis não convencionais e a eficiência energética, possibilitando a
diversificação da matriz e a segurança energética.
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Resultados
Chile elabora sua política energética de
maneira participativa
Durante 2014, a Oportunidade de Impacto Energia da Avina
conseguiu incidir nas decisões políticas do governo do Chile,
que decidiu criar uma política energética para 2050 e convocou
diferentes atores interessados: empresas, sociedade civil, universidades, associações de consumidores, entre outros. A iniciativa,
chamada Energia 2050, utilizou o trabalho desenvolvido pela
Avina e seus parceiros nos últimos cinco anos na Plataforma
Cenários Energéticos Chile 2030 (EE2030). Assim, o trabalho
realizado foi reconhecido como uma fonte de inspiração para

conduzir um processo de caráter técnico-político que gerará
uma política pública de longo alcance para o país em matéria de
desenvolvimento energético, pois o valor de elaborar uma política
baseada em processos colaborativos foi reconhecido.
A iniciativa Energia 2050 busca construir uma visão comum para
o desenvolvimento futuro do setor energético com a validação
social, política e técnica necessária para se transformar na política
energética de governo que o Chile precisa.

Uso racional e eficiente da energia na Argentina:
protagonista de uma matriz limpa, segura e sustentável
Em 2013, a Argentina importou mais de 13 bilhões de dólares
em energia. O complexo esquema de subsídios consumiu uma
parte importante do orçamento público e os argentinos saíram
às ruas para protestar contra a falta de luz, que era frequente.
Nesse contexto, a Fundação Vida Silvestre (FVSA), com apoio
e acompanhamento da Avina, apresentou o relatório “Cenários
Energéticos 2030 com políticas de eficiência” contendo um
conjunto de ações de alto impacto na economia de energia.
O interesse gerado pelo relatório resultou na criação do Fórum
de Uso Responsável e Eficiente da Energia. O Fórum, sob a
liderança da FVSA e que contou com um envolvimento ativo da
Avina e a participação da Secretaria de Energia da Nação, redes
de governos locais, instituições do setor privado e os principais
centros de pesquisa em energia, busca concretizar muitas recomendações do relatório nos setores de habitação, transporte
e indústria. A Liderança da Cidade de Buenos Aires demostrou
interesse especial no relatório, o que resultou na assinatura de
um convênio com a FVSA e na criação de uma campanha de
conscientização sobre a importância de economizar energia

por parte da administração pública, instituições educacionais e
cidadãos em geral.
Reforçando o pilar de eficiência energética e energias renováveis no âmbito local, trabalhamos para realizar o projeto de
investimento conjunto com o Citibank e em coordenação com
Ecoandina, visando aplicar soluções de energia térmica em
duas pequenas comunidades de Salta e Tucuman.

Vizinhos do bairro Vaqueros, na cidade de Salta, Argentina,
armam cozinhas solares com voluntários do Citibank
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Grande Chaco Americano
Visão de impacto
Garantir a gestão sustentável e inclusiva da floresta, da água e do solo no Grande Chaco e contribuir
para o desenvolvimento de uma nova economia na região.

Agenda comum de ação
• Posicionar o bioma do Chaco local e globalmente
como um bem comum e fator de desenvolvimento e
benefícios para suas comunidades e para o mundo.

• Incentivar a criação de modelos de produção
sustentável, adequados às características dos
ecossistemas do Chaco.

• Promover uma governança participativa na
região, que garanta principalmente a participação das comunidades indígenas e rurais nos
espaços de tomada de decisão e nas ações de
vigilância cidadã.
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Resultados
Criação do Parque Nacional El Impenetrable
Em 24 de outubro de 2014, o Congresso argentino aprovou por
unanimidade de ambas as Câmaras a Lei 26.996, que estabelece a
criação do maior parque nacional da região norte da Argentina, um
símbolo da biodiversidade do Grande Chaco Americano: o Parque
Nacional El Impenetrable, cuja área possui 130 mil hectares.
Mais de 30 organizações sociais e ambientais, entre elas o Banco
de Bosques e a Avina, mobilizaram esforços para concretizar essa
proposta, conquistaram o apoio dos poderes Legislativo e Executivo nos níveis local e nacional, e ajudaram a conseguir os recursos necessários para expropriar o terreno, por meio de doações
individuais, de pequenas, médias e grandes empresas, além de
entidades governamentais.
A fundação Conservation Land Trust, criada por Douglas Tom-

pkins e voltada para a proteção de áreas silvestres do Cone Sul
Sul-Americano, foi fundamental na última etapa, pois ofereceram
apoio financeiro para completar os recursos necessários. De acordo com os funcionários da Administração de Parques Nacionais,
o Parque El Impenetrable é o primeiro parque nacional criado por
subscrição popular.
A Avina apoiou o Banco de Bosques no posicionamento da causa
em âmbito nacional, estabelecimento de parcerias com empresas
do setor privado para alcançar milhões de pessoas através de seus
produtos e campanhas de marketing, articulação com expoentes
políticos para conseguir o apoio do setor público, financiamento
de ações de incidência do Banco de Bosques nos níveis local e
nacional, e formação do primeiro grupo de 30 organizações da
sociedade civil que lideraram a iniciativa.

Mais água para o Grande Chaco:
Sede Zero e MIAS-CHACO
Graças à inspiração e ao apoio da Articulação do Semiárido
Brasileiro (ASA), a Redes Chaco lançou seu programa Sede
Zero para garantir o acesso à água segura nas comunidades
rurais do Grande Chaco Americano por meio da ação coordenada de diversos atores sociais.
Em 2014, mais de 50 organizações sociais, empresas e órgãos
públicos estabeleceram uma parceria com as comunidades
indígenas e rurais. Graças a essa parceria, as comunidades
estão construindo sistemas de coleta de água de chuva para
consumo humano e realizando outras obras para abastecer 2,3
mil famílias. Como as atividades produtivas também necessitam
de água, o programa Sede Zero também está possibilitando o
abastecimento de água de irrigação para plantações e de consumo para gado, beneficiando mais de 1,4 mil famílias crioulas
e indígenas.

No Paraguai, foi formado o Grupo Intersetorial de Água e
Saneamento para o Chaco (MIAS-CHACO), um espaço de
articulação e coordenação entre órgãos governamentais (federal,
estadual e municipal), setor privado, agências de cooperação
e organizações da sociedade civil que trabalham no setor de
água e saneamento. O Grupo conta com um plano de ação
até 2018 e busca articular a intervenção de diversos atores,
orientar o investimento público em infraestrutura e associar
as melhores práticas de tecnologia e pesquisa, e a participação das comunidades para garantir sua sustentabilidade. O
MIAS-CHACO incluir a questão do acesso a água no Chaco na
agenda de governo.
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Indústrias Extrativas
Visão de impacto
Fazer com que as indústrias extrativas da América Latina contribuam de forma inovadora para o
desenvolvimento econômico e social da região, e que operem respeitando os direitos humanos e
os recursos naturais.

Agenda comum de ação
• Indústrias extrativas para o bem público: atingir
níveis mais altos de compromisso e ação por
parte do das indústrias extrativas, de modo gerem
mudanças concretas em termos de operação,
transparência, abertura ao diálogo, participação
cidadã na tomada de decisões e que esse setor
possam contribuir mais para o bem-estar social nas
comunidades e para o desenvolvimento dos países.

• Inovação para uma nova economia: incentivar
o desenvolvimento de novos modelos de negócio
e tecnologias para que os setores extrativos
contribuam para a construção de uma economia
de baixa emissão de carbono e para melhorar a
qualidade de vida das populações.
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Resultados
Colômbia disposta a ser mais transparente sobre
suas indústrias extrativas
Em 2014, a Colômbia deu um passo importante para estruturar
uma atividade extrativa mais transparente ao ser aceita como
candidata para participar da Iniciativa pela Transparência das
Indústrias Extrativas (EITI, pela sigla em inglês). EITI é um padrão
global de gestão, acompanhamento e controle dos fluxos fiscais
e contribuições financeiras das indústrias extrativas (petróleo,
gás e mineração).
Segundo os princípios do EITI, as empresas de mineração e de
hidrocarbonetos devem divulgar seus pagamentos de impostos
e isenções, e o governo deve divulgar o que recebe dessas

Consolidação do Grupo de
Diálogo Latino-Americano
“Mineração, Democracia e
Desenvolvimento Sustentável”

empresas. As contas são então analisadas por um auditor
independente e todo o processo é monitorado por um grupo
de organizações da sociedade civil, que costuma incluir ONGs
e universidades.
A Avina financiou e articulou oficinas regionais e nacionais
sobre a importância do EITI e sua utilização, além de ter
participado do Grupo da Sociedade Civil pela Transparência
nas Indústrias Extrativas, que contribuiu para a definição dos
membros do comitê oficial do EITI na Colômbia.

O Grupo de Diálogo Latino-Americano (GDL) “Mineração,
Democracia e Desenvolvimento Sustentável”, formado por iniciativas de diálogo sobre mineração na Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador, Panamá e Peru, realizou avanços importantes, durante o ano de 2014, nas áreas de construção coletiva,
capacitação e mobilização de líderes de base comunitária no
marco do projeto Diálogo Sul. A iniciativa foi promovida por
meio da parceria entre a Care Peru, Grupos de Diálogo nos
países, Avina e União Europeia. Essas realizações evidenciam a
consolidação e relevância regional e global do Grupo.
Além disso, foram realizados eventos, estudos e fóruns em
diferentes países, que conseguiram mobilizar atores fundamentais para o diálogo intersetorial voltados para a resolução
dos conflitos e desenvolvimento sustentável dos projetos de
mineração.

Reunião do Grupo de Diálogo Latino-Americano “Mineração, Democracia e
Desenvolvimento Sustentável” no Peru. Foto cortesia de Eduardo Hinojosa.

Entre eles, destaca-se a organização do IV Encontro Internacional do Grupo de Diálogo Latino-Americano, realizado em
setembro de 2014 em Bogotá, na Colômbia. O evento contou
com a presença de mais de 100 membros dos setores privado,
social e político de 10 países da região.
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Inovação Política
Visão de impacto
Contribuir com a sociedade civil para gerar inovações de alcance político para se fortalecer
democraticamente, consolidar os governos e prover bens públicos de qualidade para todos.

Agenda comum de ação
• Fortalecer espaços de articulação entre os
setores público e privado (governo/sociedade
civil/mercado/partidos políticos) que incentivem
a geração de inovações políticas e institucionais
e promovam mudanças sistêmicas no âmbito do
exercício do poder (soluções duradouras, efetivas
e passíveis de serem reproduzidas).
• Criar novas institucionalidades públicas, formais e
informais, que concentrem esforços em suas agendas
para atuarem como contrapeso democrático frente ao

avanço do crime organizado na região.
• Apoiar e contribuir para os esforços dos governos para criar ou tornar mais efetiva a sanção de
regras voltadas para melhorar a qualidade institucional na área da segurança democrática.
• Analisar e acompanhar propostas de alterações
de práticas representativas e dos partidos políticos, especialmente as práticas relacionadas à
democracia digital.
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Resultados
Ações antimáfia geram resultados importantes
na Argentina
Em 2014, a agenda pública na Argentina foi marcada pela
evidência irrefutável da penetração do crime organizado
em estruturas públicas (em diferentes lugares do país), e um
aumento da violência local por conflitos entre pessoas ligadas ao
narcotráfico. Nesse contexto, foi muito importante a operação
que as forças nacionais de segurança realizou na cidade de
Rosário para destruir bases ilegais do crime organizado, para a
qual foi fundamental a denúncia da fundação La Alameda e da
sede local da Rede Nacional Antimáfia da Argentina, criada em
2013 com o apoio da Avina, que forneceram informações para
localizar as bases.
Denúncias judiciais sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas
feitas em anos anteriores pela La Alameda resultaram em sentenças e condenações definitivas contra os acusados, em casos

solucionados em Mar del Plata e Buenos Aires. Foram apresentadas novas denúncias sobre exploração de trabalho e sexual,
que estão sendo investigadas pela justiça.
Ao mesmo tempo, as organizações da rede La Outra Trama,
criada por iniciativa da Avina, realizaram várias atividades de
apoio relacionadas ao tema: apresentaram o relatório de diagnóstico “Crime Organizado na Argentina” em um evento global
organizado pelas Nações Unidas, realizaram oficinas sobre lavagem de dinheiro para jornalistas em Mendoza, Rosário e Buenos Aires, criaram formatos teatrais para trabalhar o tema nas
escolas dos bairros que enfrentam o problema, e divulgaram a
primeira pesquisa jornalística detalhada sobre o envolvimento
de crianças no tráfico de drogas em Córdoba, que foi publicada
em vários jornais de alcance local e nacional.

Documentário “O valor do que é público” contribui
para o debate da sociedade civil organizada no México
Em um contexto social e político de grande receptividade após
o desaparecimento dos estudantes de Ayotzinapa, México, o
documentário “El valor de lo público” (“O valor do que é público”, em tradução livre), produzido pela Avina, tornou-se uma
ferramenta de debate social e político nas cidades mexicanas
onde foi exibido: Distrito Federal, Tijuana e Monterrey.
O filme mostra três experiências realizadas no país, que
demonstram que, quando somamos criatividade social à ação
política democrática, podemos criar estratégias de inovação
pública que geram processos de prosperidade e ambientes

de bem-estar por meio da recuperação ou ampliação do que
é comum a todos e, sobretudo, por meio da capacitação de
cidadãos e comunidades, que devem assumir o público como
responsabilidade coletiva.
O documentário faz parte da iniciativa “Onde está meu Governo?”,
uma plataforma que adquiriu relevância estratégica, pois se
transformou em agenda em diversos setores que buscam fortalecer a capacidade dos governos de recuperar os bens públicos.
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Migrações
Visão de impacto
Realizar mudanças sustentáveis em políticas públicas que promovam os direitos dos migrantes e contribuam para a sustentabilidade econômica das comunidades de origem, de modo que a migração possa
ser considerada uma opção e não uma necessidade.

Agenda comum de ação
• Promover a colaboração entre a sociedade civil
e o governo para aplicar e melhorar o sistema
normativo de migrações internacionais.

• Promover uma política trabalhista para a América
Central e incidir em sistemas de recrutamento para
os Estados Unidos e Canadá.

• Defender o direito de acesso à justiça para
migrantes que foram vítimas de crimes terríveis,
especialmente durante seu trânsito migratório.

• Fortalecer organizações de migrantes para que
aumentem sua capacidade de colaboração internacional e incidam em programas de desenvolvimento e remessas em áreas de origem.
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Resultados
Doze milhões de migrantes mexicanos
ampliam seus direitos eleitorais
A Aliança Nacional de Comunidades Caribenhas e Latino-Americanas (NALACC, pela sigla em inglês) conseguiu, em maio de
2014, reformar a Lei Geral de Instituições e Processos Eleitorais do México, simplificando os trâmites para os mexicanos
votarem no exterior e ampliando seus direitos eleitorais para
eleger representantes no Senado e autoridades do governo. A
reforma beneficia mais de 12 milhões de migrantes mexicanos.
Em 2014, a NALACC formou a Aliança Mexicana pelo Voto dos
Mexicanos no Exterior. O grupo, após realizar várias pesquisas
nos Estados Unidos, desenvolveu princípios jurídicos básicos
que permitem a participação política de mexicanos no exterior.

Desde o início das operações da CAMMINA, Parceria para as
Migrações no México e América Central, formada pela Avina,
Ford Foundation e Open Society Foundations (OSF), ela vem
apoiando a NALACC nos âmbitos institucional, estratégico e
financeiro. A CAMMINA e NALACC atuam juntas principalmente para aumentar sua contribuição e participação fora dos
Estados Unidos, especialmente no México e América Central.
A ampliação dos direitos eleitorais dos mexicanos no exterior
demonstra o impacto gerado pela colaboração binacional e
internacional, especialmente quando relacionada à diáspora.

Nova comissão forense para identificar migrantes
desaparecidos no México
Frente às centenas de migrantes desaparecidos nos últimos anos no México, aos problemas identificados pelas entidades encarregadas e à falta de resposta efetiva para as famílias de migrantes desaparecidos, várias organizações começaram a registrar casos e
a mostrar a tragédia humanitária que isso representa.
Em 2012, foi apresentado ao governo mexicano, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o projeto de criação de
uma Comissão Forense para analisar o caso de 72 migrantes assassinados e os restos mortais encontrados em covas clandestinas
em San Fernando.
Em 2014, o novo governo federal mexicano posicionou-se sobre essa necessidade, dando origem a um convênio de colaboração:
a Comissão Forense, composta pela Procuradoria Geral da República Mexicana (PGR), Fundación para la Justicia, Equipe Argentina
de Antropologia Forense (EAAF) e nove organizações de sociedade civil.
A primeira ação da Comissão foi cruzar dados coletados por organizações e bancos forenses da América Central com os restos
mortais encontrados nos massacres de Tamaulipas, Cadereyta e San Fernando. A iniciativa criará protocolos de boas práticas que
poderão ser utilizados posteriormente em casos similares.
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Reciclagem Inclusiva
Visão de impacto
Promover a inclusão de milhões de recicladores na gestão sustentável de resíduos sólidos, em parceria
com organizações de recicladores, empresas, entidades governamentais e outros atores estratégicos.

Agenda comum de ação
• Estimular o desenvolvimento da liderança
e organização dos recicladores com base na
associatividade, formalização e bem comum,
e incentivar o estabelecimento de vínculos
intersetoriais para fortalecer o ecossistema.
• Promover a criação e aplicação de políticas
públicas e marcos normativos que estabeleçam
sistemas sustentáveis de gestão de resíduos,

além de reconhecer e fortalecer o papel dos
recicladores.
• Estimular o desenvolvimento de cadeias de
valor de reciclagem a partir das perspectivas de
responsabilidade social, negócios inclusivos e
nova economia.
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Resultados
Formalização de recicladores da Colômbia no marco
da política pública
Em novembro de 2014, o Ministério da Habitação, Cidade
e Território da Colômbia, juntamente com o Ministério do
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, emitiu a Resolução
0754, que estabelece a metodologia de elaboração, execução,
avaliação, acompanhamento, controle e atualizações dos Planos de Gestão Integral de Resíduos Sólidos (PGIRS).

uma política pública de alcance nacional que garanta a formalização dos recicladores na gestão sustentável de resíduos.

A resolução estabelece que todos os municípios da Colômbia
deverão obrigatoriamente incorporar programas de inclusão
de recicladores e realizar ações para beneficiá-los, além de
fornecer diretrizes para tal. A resolução também estabelece a
obrigatoriedade dos municípios de registrar os recicladores e
suas organizações, incentivar a criação, formalização e fortalecimento das organizações e oferecer assistência técnica e
financeira.
Essa realização representa um marco fundamental na mudança
institucional que está ocorrendo na Colômbia, em busca de

Recicladoras trabalhando na Colômbia
Foto © Camilo Rozo.

Aprovação de política para gestão integral e inclusiva
de resíduos em Assunção
Em agosto de 2014, a Assembleia Municipal de Assunção aprovou a Lei Municipal 408/14 sobre gestão integral de resíduos
sólidos urbanos e promoção da cultura de lixo zero, que inclui
elementos inéditos na gestão de resíduos da cidade.
A Avina apoiou e financiou durante vários anos a criação e o fortalecimento de organizações de recicladores e da Coordenadoria
das Organizações de Recicladores de Assunção. Além disso, promoveu a formação de um grupo intersetorial de reciclagem para
articular organizações de recicladores, organizações da sociedade

civil e o governo de Assunção.
A Avina financiou também a elaboração de uma proposta de lei de
reciclagem, que foi criada com a colaboração da Coordenadoria
das Organizações de Recicladores e da organização Alternativa.
Essa proposta foi apresentada à Assembleia Municipal, e serviu de
base para a lei finalmente aprovada.
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Ferramentas
de Impacto

Mudanças Climáticas
Objetivo
Promover a liderança da América Latina na transição global para um desenvolvimento com baixa
emissão de carbono, inclusivo e resiliente através de processos colaborativos que incentivem a
inovação social e tecnológica.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto
Paralelamente às ações das Oportunidades de Impacto da Avina, a Ferramenta Mudanças Climáticas
tem como objetivo:
• Apoiar, consolidar e intensificar políticas e ações
inovadoras para enfrentar as Mudanças Climáticas
nos níveis local, nacional e regional.
• Facilitar a incorporação da ciência de
mudanças climáticas na política e na ação de
múltiplos setores, fortalecendo capacidades,
gerando conhecimento e articulando atores.

• Contribuir para a liderança da América Latina
na ação climática global e para a valorização
dos interesses comuns dos países da região
no fortalecimento do regime internacional de
mudanças climáticas.
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COP 20 promove o primeiro diálogo
de alto nível pela ação climática
Durante a 20ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP 20), realizada em Lima, em dezembro de 2014, o governo do
Peru, presidindo a reunião, anunciou o “Dia da Ação Climática de Lima”, e organizou uma
reunião de alto nível para promover a aceleração da ação pelo clima e reconhecer os
atores comprometidos no combate às mudanças climáticas.
Diversos participantes estiveram compareceram à reunião, que contou com intervenções do presidente do Peru Ollanta Humala, do Secretário Geral das Nações Unidas
Ban Ki-moon, do ex-presidente do México e presidente da Comissão Global sobre Economia e Clima Felipe Calderón, da ex-presidente da Irlanda Mary Robinson, do prêmio
Nobel e ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, e do presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) Rajendra K. Pachauri,
entre outros líderes mundiais.
Representantes do setor privado, dos povos indígenas e de outros setores da sociedade
civil também participaram da reunião e afirmaram seu compromisso de incentivar a ação
climática.
A Avina apoiou ativamente o Peru no projeto e realização da jornada de Ação Climática
durante a COP 20.
A liderança do Peru na promoção da ação climática contribuiu para a assinatura de um
acordo entre a França, a Secretaria Geral das Nações Unidas e a Secretaria da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas para promoverem juntos a agenda de ação
climática em 2015, visando à COP 21 em Paris. A próxima reunião tem como objetivo a
assinatura de um novo acordo sobre mudanças climáticas entre 194 países.

Diálogo de alto nível pela ação climática durante a COP 20 em Lima, Peru
Foto © Domingo Girbaldi
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Índice de
Progresso Social
Objetivo
Fornecer informações úteis e oportunas às pessoas encarregadas da tomada de decisões do governo,
do setor privado e das organizações da sociedade civil, para identificar as áreas com maior potencial ou
deficiência de cada país em termos de progresso social para que possam concentrar seus investimentos
onde eles possam contribuir da melhor forma para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto
Por meio da análise de dados do Índice de Progresso Social acelerar, desenvolver e tornar sustentável a
repercussão das Oportunidades de Impacto da Avina.

O que é o Índice de Progresso Social?
O Índice de Progresso Social é uma iniciativa do grupo Social Progress Imperative, da qual a Avina
é sócio-fundadora. O Índice utiliza 57 indicadores para fornecer informações detalhadas sobre o
progresso social de cada país para que os formuladores de políticas públicas, organismos internacionais de desenvolvimento, organizações filantrópicas, organizações da sociedade civil e o mundo
acadêmico possam concentrar seus investimentos nas áreas que podem contribuir da melhor
maneira para melhorar o bem-estar de seus cidadãos. Esses indicadores medem a capacidade de
cada país de satisfazer as necessidades básicas de sua população, o desenvolvimento da infraestrutura e instrumentos que permitem que indivíduos e comunidades melhorem sua qualidade de
vida e promovam um ambiente propício para todos tenham oportunidade de desenvolver seu
potencial pleno. Em 2014, as medições e análises foram feitas para 132.
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IPS da Amazônia brasileira influencia na tomada de
decisões para investimentos na região
A Amazônia brasileira, internacionalmente conhecida por seus
recursos naturais e sua importância ambiental tanto para o Brasil quanto para o mundo, foi analisada no Índice de Progresso
Social durante o ano de 2014.
A iniciativa, resultante de uma parceria entre o Imazon, The
Social Progress Imperative, Deloitte e Avina deu origem a um
relatório sobre a situação de 24 milhões de pessoas que vivem
em 772 municípios amazônicos, por meio de indicadores sociais
e ambientais aplicados à posição agregada do Brasil e de outros
131 países.
O IPS Amazônia utilizou 43 indicadores para analisar 772 municípios segundo suas capacidades para satisfazer as necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e existência

de um ambiente propício para que todas as pessoas tenham
oportunidade de desenvolver seu potencial pleno.
O estudo foi apresentado durante o período das eleições presidenciais no Brasil e teve grande destaque na imprensa do país.
Foram entregues cópias dos relatórios aos candidatos à Presidência da República do Brasil Marina Silva, Aécio Neves e Dilma
Rousseff, e aos candidatos ao governo dos estados amazônicos.
As informações resultantes do estudo orientam o setor público
no planejamento de prioridades e as empresas que possuem
negócios na região, visando buscar oportunidades de investimentos que contribuam para o desenvolvimento.

O Índice de Progresso Social como parte do
Plano Nacional de Desenvolvimento - Paraguai 2030
O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) – Paraguai 2030
é um documento estratégico que permitirá coordenar ações
nos âmbitos setoriais do Poder Executivo, bem como em diversos níveis do governo nacional, da sociedade civil e do setor
privado. É um instrumento inédito, embora a Constituição
Nacional o estabeleça em seu artigo 177, como mandato para
todos os governos eleitos.
O PND é resultado de um amplo processo de pesquisa que
teve início em novembro de 2013 com a oficina de “Socialização e Definição de Prioridades do Plano de Governo do
Paraguai”, organizado conjuntamente pela Secretaria Técnica
de Planejamento do Paraguai, Avina, Grupo de Apoio ao Índice
de Progresso Social, Rede de Líderes pela Competitividade e a
Equipe Nacional Estratégia País (ENEP). A oficina contou com

a participação de mais de 400 expoentes de diversos setores
do governo, sociedade civil, eclesiásticos, setor empresarial,
camponeses e acadêmicos. Esse processo de pesquisa foi
aprofundado e validado em 10 estados do país.
Para monitorar a eficiência dos gastos públicos e seu efeito na
população, será utilizada a metodologia proposta pelo Índice
de Progresso Social. Essa metodologia mede, exclusivamente,
os resultados em temas sociais e ambientais, de forma multidimensional, oferecendo um completo panorama do avanço do
progresso social no país e posicionando-o no contexto internacional.
Em dezembro de 2014, a Presidência do Paraguai, por meio do
Decreto 2794/2014, adotou o Plano Nacional de Desenvolvimento como instrumento de planejamento em longo prazo.
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Negócios de Impacto
Objetivo
Vincular inovação, negócios, superação da pobreza e conservação do meio ambiente para criar uma nova
economia que sirva de base para o desenvolvimento sustentável.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto
Paralelamente às ações de cada uma das Oportunidades de Impacto da Avina, a Ferramenta
Negócios de Impacto tem como objetivo:
• Estimular a abordagem de negócios nas
estratégias da organização para que, por meio
da inovação, sejam gerados novos modelos
que possam ser adotados globalmente por seu
impacto e sustentabilidade.

• Mobilizar os esforços de empresas de tecnologia aplicada para buscar soluções originais e
sustentáveis para os desafios ambientais e de
inclusão social.

• Fortalecer os atores fundamentais (como
incubadoras de negócios e fundos de investimento de impacto) e promover os espaços de
encontro e articulação entre eles.
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#101 Soluções: uma nova relação com o governo a
partir do empreendimentos sociais
A #101 Soluções, uma iniciativa organizada pela Avina, Sistema
B, Social Lab, CoLab UC e El Definido, convocou em 2014
todos os empreendedores sociais do Chile para proporem
soluções para o governo para os problemas eles identificam no
processo de criação de um empreendimento social.
O objetivo da campanha foi fazer com que os próprios empreendedores propusessem linhas de trabalho, planos, programas e mecanismos que pudessem ser incluídos na agenda
de construção de políticas públicas gerada no Ministério da
Economia do Chile.
As 101 soluções que geraram maior consenso na plataforma digital criada especialmente para essa campanha foram
reunidas em uma publicação entregue à Presidenta do Chile,
Michelle Bachelet, no final de 2014.

As propostas hoje fazem parte dos grupos de trabalho que
constituem a base do Comitê Consultivo Público - Privado para
o Desenvolvimento Cooperativo e da Economia Social. Os
representantes das organizações que fizeram parte da iniciativa #101 Soluções, atualmente, dialogam diretamente com o
Ministério da Economia do Chile e são interlocutores diretos na
criação de uma política pública de incentivo e desenvolvimento
da economia social e cooperativa.
A Avina fez uma contribuição financeira para criar a plataforma
#101 Soluções para o Empreendimento com Impacto Social,
que buscava, a partir dos próprios empreendedores, propor
linhas de trabalho, planos, programas e mecanismos que
pudessem ser incluídos na agenda de construção de políticas
públicas gerada no Ministério da Economia do Chile.

Mais empreendimentos e empresas combinam
negócios e propósitos sociais e ambientais
Cada vez mais, os empreendimentos e empresas na América Latina
adotam modelos de negócio que priorizam as boas práticas sociais
e ambientais. Um dos principais incentivadores para que isso seja
possível é o PymeCapital Latin American Fund, criado em 2007 por
iniciativa da Cordaid e da Fundação Bolivia Exporta (FBE). O fundo
foi criado para agregar valor às empresas de seu portfólio por meio
de assistência técnica, desenvolvimento empresarial e ferramentas
de gestão, complementando o financiamento e buscando consolidar o empreendimento e sua base produtiva.
Nos anos posteriores à sua criação, o PymeCapital recebeu a
colaboração da Avina e de outras organizações para promover o
trabalho de pequenas empresas na Nicarágua, Bolívia, Colômbia e
Guatemala, com perspectivas de começar a atuar também na República Dominicana, Peru e Uruguai, nos próximos dois anos.

permite que as empresas gerenciem o equilíbrio econômico e
socioambiental de suas atividades com seus stakeholders.
Esse instrumento é formado por um conjunto de ferramentas
sólidas, que permitem que os conceitos de responsabilidade social
sejam aplicados, internalizados, quantificados e medidos pela empresa. Assim, o empreendimento é capaz de gerenciar seu desempenho no âmbito social e ambiental, de acordo com sua estratégia,
criando um cenário completo de resultados com base no qual serão
criados programas e projetos específicos. Isso permite que o empreendimento melhore sua sustentabilidade e competitividade.
Com o estabelecimento do sistema, nos últimos dois anos, projetos
de grande impacto em boas práticas foram realizados, principalmente no que se refere ao uso eficiente de água, energia elétrica,
segurança ocupacional, impactos no solo e trabalho infantil.

Com o apoio da Avina, em 2013, o PymeCapital desenvolveu o
Sistema de Auditoria Social (SAS), um instrumento de gestão que
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Tecnologia para a
Mudança Social
Objetivo
Cidadãos, movimentos sociais, hackers cívicos e governo participam ativamente de processos de
mudança social na América Latina, através do uso de tecnologias cívicas, de parcerias intersetoriais e
regionais, e de dados abertos.

Colaboração com as
Oportunidades de Impacto
Paralelamente às ações de cada uma das Oportunidades de Impacto da Avina, a Ferramenta
Tecnologia para a Mudança Social tem como objetivo:
• Apoiar o desenvolvimento de projetos de
tecnologia de caráter cívico que preencham a
lacuna existente entre os movimentos sociais e as
empresas de tecnologia.

• Revisar, difundir e contribuir para o desenvolvimento da agenda vinculada às práticas de
governo aberto e padrões de dados abertos na
América Latina.

• Incentivar governos e cidadãos a promoverem
uma construção conjunta voltada para o uso de
dados abertos, e agilizar e aumentar a escala dos
processos de mudanças sociais promovidos pelas
Oportunidades de Impacto da Avina.

• Gerar conhecimento sobre o desenvolvimento
e utilização de tecnologias de software livre com
potencial para incidir em políticas públicas.

37

Problemas reais, denúncias virtuais: o aplicativo
Por Mi Barrio reúne 5% das reclamações dos
moradores de Montevidéu
Em Montevidéu, Uruguai, foi desenvolvida a plataforma digital Por
Mi Barrio (Pelo Meu Bairro, em tradução livre), um aplicativo de
internet que permite que os moradores de Montevidéu enviem de
qualquer dispositivo (smartphones, tablets, computadores) denúncias de problemas urbanos em seu bairro nas seguintes categorias:
árvores, bueiros, varrição, lixo, plantações e lixeiras. O lançamento
dessa plataforma permitiu coletivizar o processo de denúncia de
diferentes problemas urbanos e torná-lo proativo. Dessa forma, a
plataforma promoveu uma mudança qualitativa na relação entre
governo e sociedade.
O projeto inicial dessa plataforma foi selecionado e financiado em
2013 pelo Fundo Acelerador de Inovações Cívicas, que é apoiado
pela Avina e pela Omidyar Network.

O portal Por Mi Barrio é promovido pelo D.A.T.A. (Dados Abertos,
Transparência e Acesso a Informação), em parceria com a Prefeitura
de Montevideo, a Defensoria dos Habitantes de Montevidéu e sete
organizações da sociedade civil. Nessa parceria, o D.A.T.A. é responsável pelo desenvolvimento da plataforma, enquanto a Prefeitura
se compromete a garantir que as denúncias cheguem à divisão correspondente de cada bairro e a acompanhá-las. Assim, a Prefeitura
de Montevidéu adota uma postura de prestação de contas para os
cidadãos de Montevidéu transparente e em tempo real.
Com essa plataforma, tanto a comunidade quanto o governo
participam conjunta e ativamente dos processos de melhoria dos
bairros da cidade por meio de ferramentas digitais.

Cresce a abertura de dados a partir da cidadania
na plataforma Datamx
A Datamx é uma plataforma digital de inovação aberta que
convoca os cidadãos para resolverem problemas sociais por
meio da publicação e uso de dados abertos. A ferramenta,
criada em 2013, foi a primeira plataforma de dados abertos no
México e, atualmente, é utilizada por 3 estados, 7 municípios,
40 organizações da sociedade civil e pelo Instituto Federal de
Acesso a Informação e Proteção de Dados (IFAI) do México,
a principal organização autônoma de acesso a informação na
América Latina.

mexicana de open data (dados abertos), promovendo a participação de organizações da sociedade civil nesse setor.
O uso dessa tecnologia promoveu uma mudança nas práticas e
na forma de entender a coleta e visualização de dados a partir
da sociedade civil e o trabalho junto ao governo para utilizar
essas informações em estratégias que melhorem a qualidade
de vida e o acesso a informação de milhares de mexicanos.

Essa plataforma para a publicação e extração de dados abertos
foi criada pela organização Codeando México, que trabalha
para acelerar e democratizar a inovação cívica, além de participar ativamente e ter um papel fundamental na comunidade
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Aliança Global
Pela Água
O que é a Aliança Global pela Água?
A Aliança Global pela Água é uma iniciativa liderada
pela Avina e Advanced Innovation Center (AIC) do
Chile, com a colaboração da World Transforming
Technologies (WTT), que articula tecnologia de
ponta, inovação social e modelos inclusivos de
negócios baseados em uma nova economia, para
gerar impactos sociais, ambientais e econômicos
que conduzam a uma melhoria sustentável na qualidade de vida das comunidades mais vulneráveis.

Em sua primeira fase, a Aliança Global pela Água
busca garantir o acesso à água de qualidade nas
comunidades vulneráveis onde seus habitantes não
possuem esse acesso. Isso será possível por meio
da sinergia entre o uso da tecnologia Plasma Water
Sanitation System (PWSS) e o envolvimento da
comunidade na gestão e no desenvolvimento comunitário, pois sua participação é fundamental nos
processos de colaboração que garantem o direito
humano à água para uma qualidade de vida melhor.
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O que é o Plasma Water Sanitation
System (PWSS)?
A tecnologia PWSS é um sistema de purificação de água de alta eficiência e baixo custo de operação,
capaz de eliminar 100% dos vírus e bactérias em um fluxo contínuo de água contaminada. Essas
características fazem do PWSS uma tecnologia única, e sua reprodução em escala global permitirá
resolver uma das principais causas de morte no mundo: doenças provocadas pelo consumo de água
contaminada.
A tecnologia PWSS foi totalmente desenvolvida pelo Advanced Innovation Center do Chile.

Aliança Global pela
Água na América Latina

Aliança Global pela
Água na África

A Avina, AIC e WTT são organizações que promovem a inovação
social, tecnologia avançada e negócios inclusivos a partir da
América Latina para o mundo. Para comprovar, avaliar, melhorar,
fortalecer e consolidar essas três plataformas da Aliança, a fase
piloto da primeira etapa da Aliança Global pela Água na América
Latina teve início no Chile em dezembro de 2014. Os pilotos
serão ampliados para vários países da região, visando garantir a
inclusão de lições aprendidas de acordo com as necessidades e
possibilidades de cada cultura e localidade. Quando os pilotos
forem concluídos com sucesso, a Aliança Global pela Água será
ampliada na região.

Enquanto a primeira etapa da Aliança Global pela Água está na
fase piloto na América Latina, uma equipe desta iniciativa está
realizando pesquisas em alguns países da África, para poder
aplicar os pilotos em pelo menos dois países do continente durante o ano de 2015, o que dará o pontapé inicial para ampliar
a iniciativa em nível global.
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Começaram os pilotos no Chile para
levar água de qualidade ao mundo
Em dezembro de 2014, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social do Chile,
parceiros locais e comunidade, teve início o projeto “Água de qualidade para todas e
todos”. Trata-se do primeiro piloto da primeira etapa da Aliança Global pela Água, que
foi realizado no Orfanato Koinomadelfia, em Peñaflor. O objetivo do projeto piloto é
desenvolver, comprovar e avaliar a eficácia desse novo modelo de inovação para impacto
aplicado ao acesso à água de qualidade para as comunidades mais vulneráveis e, a partir
disso, gerar conhecimento e aprendizagens que permitam ampliá-lo em nível global.
Isso inclui a análise e a avaliação de impacto dos modelos de inovação social adaptados a novos contextos, realizados sob a coordenação da Fundação Proyecto Próprio e
Fundação Superación de la Pobreza, por meio de seu programa Serviço País, e o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das unidades PWSS. A tecnologia PWSS será
utilizada para fornecer água limpa a cinco comunidades vulneráveis da região central
do Chile que atualmente não possuem acesso à água de qualidade, e desenvolver um
modelo de trabalho comunitário para a adoção de tecnologias inovadoras melhorando o
acesso à água no país e na região.
Em cada uma das localidades, será instalado um módulo adaptado constituído por duas
unidades PWSS, que funcionarão alternadamente por ciclos de 8 horas diárias, chegando a purificar até 2 mil litros de água por ciclo.
Tanto a Bolívia quanto os quatro países membros da Aliança do Pacífico: Colômbia, Peru,
Chile e México, todos com um número significativo de comunidades sem acesso à água
potável, irão reproduzir a experiência que está sendo iniciada no Chile, orientados pela
visão da Avina e do AIC. O AIC acredita que as tecnologias de ponta devem chegar às
pessoas mais vulneráveis que não possuem acesso a elas quando ainda podem gerar um
impacto real e não quando já estejam obsoletas.

O diretor de Inovação Social da Avina, Guillermo Scallan; a presidente do Chile, Michelle Bachelet; a
diretora executiva da Fundação Koinomadelfia, Mónica Hernández; a Ministra do Desenvolvimento
Social do Chile, María Fernanda Villegas; e o fundador e diretor do AIC, Alfredo Zolezzi no lançamento
do primeiro piloto da Aliança Global pela Água em Peñaflor, Santiago, Chile.
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Avina
em Números

Indicadores Financieros
O fideicomisso VIVA Trust é uma organização criada pelo fundador da Avina, Stephan Schmidheiny,
e a principal fonte dos fundos administrados pela Fundación Avina. Desde 2008, a Avina busca
desenvolver de forma proativa parcerias de coinvestimento com outras organizações filantrópicas para
aumentar a quantidade e qualidade de recursos disponíveis para as estratégias continentais que apoia
juntamente com seus parceiros na América Latina.

Investimentos na América Latina
O volume total de recursos mobilizados em 2014 para as oportunidades de impacto da Avina superou a marca dos 55 milhões
de dólares. A Avina investiu diretamente 12,6 milhões de dólares
em 785 iniciativas de seus parceiros no continente. Além disso,
ajudou a direcionar outros 33,6 milhões de dólares de outras
instituições financiadoras para organizações e iniciativas de parceiros. A Avina também investiu 9,4 milhões de dólares em suas
próprias ações em diferentes estratégias de impacto.

Desde 1994, a contribuição programática total da Avina foi
superior a 500 milhões de dólares. Nestes 20 anos, a Avina
investiu diretamente 390 milhões de dólares em iniciativas de
seus parceiros visando o desenvolvimento sustentável.

Investimentos
Total desde
1994-2014

2012

2013

2014

390.668

12.562

12.606

12.609

* Números em milhares de dólares
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Mobilização financeira
2012-2014
O valor da mobilização de terceiros inclui as contribuições feitas
por outras organizações para os investimentos da Avina ou às
mesmas causas de forma direta, em parte graças ao apoio da
Avina para aproximar esses investidores e as organizações beneficiárias. Vale ressaltar que a contribuição programática da Avina

inclui tanto o investimento social (doações), quanto a ação direta
da equipe da Avina.
Desde 1994, o total mobilizado juntamente com outras fonte foi
superior a 1 bilhão de dólares.

Mobilização Financeira 2012-2014
Indicadores
em dólares

2012

2013

2014

Contribuição programática

25.326.343

22.004.932

22.049.929

Mobilização de terceiros

47.375.885

27.411.830

33.606.594

Total mobilizado

72.702.228

49.556.762

55.656.523

Administração Avina

6.050.306

5.288.914

4.637.316

O quadro a seguir mostra as diferentes fontes de recursos recebidos pela Avina durante o ano de 2014:

Fontes de Recursos 2014
18.000.000
VIVA Trust

1.085.654

Open Society
Foundatoins

Total geral:

1.000.000

800.000

Ford
Foundation

Skoll
Foundation

800.000

694.380

Omidyar
Network

Coca-Cola
South Latin

682.239

OAK
Foundation

440.545

Grupo Danone (Aguas
Danone de Argentina
S.A.) - Ecosysteme

304.142

244.770

164.175

100.019

International
Development
Research Centre

Latin America
Regional Climate
Initiative

Climate and Land
Use Alliance

PepsiCo de
Argentina S.R.L.

168.571

107.438

2.361.218

Xylem, Inc.

BID / FOMIN

Outros

283.835

Ministerio de
Desarrollo Social
Chile

27.236.986
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Escritórios e Contatos
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 de Administração
Sean McKaughan, Presidente
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead
Pamela Ríos (Secretária do Conselho de
Administração)

Diretoria
Gabriel Baracatt
Diretor Executivo
Carlos March
Diretor de Comunicação Estratégica
Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social
Carlos V. Oxenford
Diretor de Administração e Finanças
(deixando o cargo)
Lorena Gulli
Diretora de Administração e Finanças
(assumindo o cargo)
Marcia Pregnolatto
Diretora de Desenvolvimento Humano
Marcus Fuchs
Diretor de Parcerias Estratégicas
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

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

Bolivia
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net
Brasil
Rua Voluntários da Pátria
N° 286 Sala 203, Botafogo
22270-010 - Río de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

Responsáveis Nacionais
Argentina - Pablo Vagliente
pablo.vagliente@avina.net
Bolivia – Miguel Castro
miguel.castro@avina.net
Brasil – Glaucia Barros
glaucia.barros@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, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net
Costa Rica
175 Oeste del Estadio Nacional,
contiguo al Banco BCT
Rohrmoser, San José, Costa Rica
Tel: +[506] 2291 2244
info.costarica@avina.net
Paraguai
Bernardino Caballero 525 c/ Moisés
Bertoni
Ed. Rosedal, Departamento 1B – 1er. Piso
Barrio Herrera, Asunción, Paraguay
Tel: +[595] (21) 612 747
info.asuncion@avina.net

Chile – Francisca Rivero
francisca.river@avina.net
Colômbia – Cecilia Barja
cecilia.barja@avina.net
Costa Rica – Lil Soto
lil.soto@avina.net
Ecuador – Carolina Zambrano
carolina.zambrano@avina.net
Guatemala – Cynthia Loría
cynthia.loria@avina.net
México – Valeria Scorza
valeria.scorza@avina.net
Nicarágua – Edgard Bermúdez
edgard.bermudez@avina.net
Paraguay – Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net
Peru – Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net
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Pontos focais nos países sem
equipes presentes

Contato das
Oportunidades de Impacto

Contato das
Ferramentas de Impacto

Cuba – Pamela Ríos

Acesso a Água

Mudanças Climáticas

pamela.rios@avina.net

acceso.agua@avina.net

cambioclimatico@avina.net

El Salvador – Cynthia Loría

Cidades Sustentáveis

Índice de Progresso Social

cynthia.loria@avina.net

ciudades.sustentables@avina.net

indicedeprogresosocial@avina.net

Honduras – Cynthia Loría

Energia

Negócios de Impacto

cynthia.loria@avina.net

energia@avina.net

negociosdeimpacto@avina.net

Porto Rico – Miguel Castro

Estratégia para o Bioma Amazônico

Tecnologia para a Mudança Social

miguel.castro@avina.net

eba@avina.net

tecnologiacambiosocial@avina.net

República Dominicana – Edgard Bermúdez

Grande Chaco Americano

edgard.bermudez@avina.net

granchacoamericano@avina.net

Uruguai - Pablo Vagliente

Indústrias Extrativas

pablo.vagliente@avina.net
Venezuela – Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net

*As informações foram atualizadas
em junho de 2015

industriasextractivas@avina.net
Inovação Política
institucionalidad@avina.net
Migrações
migraciones@avina.net
Reciclagem Inclusiva
reciclaje.inclusivo@avina.net
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