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Sobre A Fundación Avina

Quem
somos
Somos uma fundação latino-americana criada em 1994
voltada para produzir mudanças em grande escala para
o desenvolvimento sustentável através da construção de
processos de colaboração entre atores de diferentes setores.

Missão: A partir da América Latina, impactar o

Visão: Desejamos uma América Latina próspera, integrada,

desenvolvimento sustentável, criando condições favoráveis

solidária e democrática, inspirada em sua diversidade e constituída

para que atores diversos possam contribuir juntos para o

por uma cidadania que a posicione globalmente a partir de seu

bem comum.

próprio modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Onde trabalhamos
Trabalhamos em 20 países da América Latina. Em 13
países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai e Peru), estamos presentes fisicamente com
equipes que atuam por meio de sistemas presenciais e
virtuais. Nos outros 7 países (Cuba, El Salvador, Honduras,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela),
apoiamos atividades por meio de parceiros e redes.
Também contamos com colaboradores nos Estados
Unidos e Europa. Eles facilitam a construção de parcerias
com organizações interessadas em apoiar processos de
inovação e transformação na América Latina. No âmbito do
intercâmbio sul sul, ampliamos nossa presença para a África,
mais precisamente para a região da África Oriental, para que as
transformações da América Latina comecem a ter impacto global.

Presença física
Atividades por meio de
parceiros e redes
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Mensagem
do Presidente

A chave do
sucesso está na
colaboração
Em 2011, nossa organização fez seu planejamento de

No entanto, esses desafios não conseguiram obstruir

médio prazo e utilizou uma metodologia de cenários

o caminho rumo a grandes progressos em áreas chave

futuros até 2016 e 2021. É interessante fazer uma reflexão

como inclusão econômica, energia renovável e direitos

agora, no primeiro quadrimestre de 2016, para comparar os

humanos dos mais vulneráveis. Por exemplo, na Colômbia,

cenários previstos e a realidade atual.

o Ministério da Habitação, Cidade e Território e o Ministério

Se por um lado acertamos nas tendências, por outro lado

do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovaram

nos surpreendemos ao ver como estávamos errados em

uma resolução que obriga todos os municípios do país

relação às consequências. Há cinco anos, destacamos três

a incorporar as cooperativas de recicladores à cadeia

eixos em nosso pensamento: a importância da China para

de valor dos programas públicos de reciclagem. O Chile

a economia regional, a aposta nos commodities por parte

regulamentou uma lei associada à geração domiciliar

da maioria dos países como motor de desenvolvimento,

de energia, incentivando assim a expansão da energia

e a influência do Brasil como modelo potencial por seu

renovável nacional. Por outro lado, o México orientou

sucesso na redução da pobreza e seu compromisso

oficialmente suas embaixadas e consulados nos Estados

declarado com a sustentabilidade.

Unidos a oferecer serviços aos migrantes mexicanos no

Em 2016, podemos constatar que a realidade é mais

país que os ajudem a obter os documentos necessários

complexa. Os escândalos de corrupção que assolam o

(como certidões de nascimento) para regularizarem sua

Brasil e a desaceleração da economia chinesa criaram

situação e terem acesso a serviços básicos no exterior.

obstáculos para o desenvolvimento e progresso social em
toda a região.
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Esses são apenas três exemplos das muitas mudanças

fortaleceremos ainda mais em 2016.

concretas para as quais a Fundación Avina e seus parceiros

Com tantos desafios e tanto potencial de mudança, estamos

contribuíram durante o ano. Todas as mudanças geradas em

diante de uma conjuntura que reforça a importância de uma

2015, que conjuntamente impactaram mais de 25 milhões

organização como a nossa para atingir o desenvolvimento

de pessoas, demonstram que, apesar dos muitos desafios,

sustentável.

é possível realizar mudanças importantes com trabalho e

Como presidente do Conselho da Fundación Avina, quero

esforço conjuntos.

agradecer a toda a equipe da Fundação pelas conquistas
de 2015. Sem dúvida, a Avina de hoje é uma organização

Olhando para o futuro, já podemos constatar que os

resiliente e com mais capacidade do que nunca, devido

avanços de 2015 prepararam o terreno para um 2016

ao compromisso e competência de cada um de seus

muito produtivo. Entre os resultados, podemos destacar

integrantes.

que fazemos parte de uma plataforma de apoio à inclusão

Agradeço aos colegas do Conselho Diretor por sua dedicação

na cadeia de valor de reciclagem em toda a região, ao lado

em 2015 e seu constante apoio à liderança institucional na

de parceiros importantes como o Banco Interamericano

dose certa. Gostaria também de agradecer à VIVA Trust, que

de Desenvolvimento, a Coca-Cola e agora a PepsiCo. Essa

mais uma vez renovou seu compromisso de apoio contínuo

plataforma tem um compromisso de longo prazo com os

à Fundación Avina e sua missão. Agradeço também a nosso

trabalhadores mais vulneráveis do setor de reciclagem que

fundador, Stephan Schmidheiny, autor da visão, dos princípios

geram valor para a região em termos econômicos, sociais e

e dos valores que nos guiam.

ambientais. Além disso, foi ampliada a parceria CAMMINA,

Gostaria de expressar minha gratidão aos diferentes parceiros,

uma ação conjunta da Fundación Avina com a Ford

sejam indivíduos ou instituições, de todos os setores e

Foundation e a Open Society Foundations, que desde 2010

nacionalidades, que nos ensinaram tanto no ano passado e

apoia os direitos humanos dos migrantes na América Central

que nos inspiram sempre a sonhar mais e a ir mais longe. A

e México, e a partir de 2016, atuará também na América do

Avina existe para realizar sua missão graças e eles.

Sul. Na Colômbia, a Fundación Avina, juntamente com a
Redprodepaz (rede dos 25 programas de desenvolvimento

Espero que gostem deste relatório sobre as mudanças para

e paz), apoia a paz por meio de processos de formação

as quais contribuímos juntos em 2015 e espero que em 2016

cidadã, construção e fortalecimento do Estado democrático

possamos fazer o dobro por uma América Latina sustentável.

e, muito em breve, fortalecimento de mercados no setor rural
do país. Tudo voltado para criar uma cidadania rural ativa
na Colômbia. Em termos de inovação social e tecnológica,
a participação da Fundación Avina em iniciativas com o
Advanced Innovation Center do Chile, Impact Innovation
Alliance e World-Transforming Techonologies está gerando
possibilidades concretas de utilização de tecnologia de ponta
para soluções importantes de acesso à água e energia para
os mais necessitados. Todos esses esforços promissores
compõem nossa plataforma de impacto continental que

Sean McKaughan
Presidente do Conselho Diretor
6

Mensagem

do Diretor
Executivo
Nosso
compromisso com
os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
Em setembro do ano 2000, o mundo propôs oito Objetivos

milhões de pessoas na América Latina. Queremos continuar

de Desenvolvimento do Milênio. Esta iniciativa representou

aplicando esse mesmo conceito, que obteve resultados

o movimento contra a pobreza mais importante da história

extraordinários, para alcançar esses objetivos.

e registrou avanços surpreendentes. Em 2015, motivados
pelos avanços alcançados, decidiu-se redobrar a aposta

Em 2015, esses processos colaborativos geraram grandes

com o estabelecimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento

impactos para o cumprimento dos ODS.

Sustentável (ODS) em prol das pessoas, do planeta, da
prosperidade e da paz, com objetivos e metas específicos

Em relação às mudanças climáticas, a Fundación Avina

para os 15 anos seguintes, como a erradicação da pobreza

acompanhou a elaboração da Agenda de Ação Climática

extrema, redução da desigualdade e injustiça, e combate às

Lima-Paris, por meio da qual 196 países firmaram um

mudanças climáticas.

acordo histórico para combater as mudanças climáticas
e incentivar medidas e investimentos para um futuro com

Esse movimento promissor nos provoca como organização a

baixas emissões de carbono, resiliente e sustentável.

nos unirmos ao esforço mundial para alcançar os ODS em 2030.
O eixe central da Fundación Avina é a promoção e
fortalecimento de processos colaborativos entre atores de
diversos setores, por meio dos quais conseguimos impactar,
juntamente com nossos parceiros, a qualidade de vida de
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Continuamos com a aplicação de inovação social e

permita administrar, lançar, executar, ampliar e acompanhar

tecnológica, que gerou impacto na conservação da

diferentes programas e projetos.

Amazônia. Apoiamos aplicativos cívicos que conseguiram

Aprofundaremos a ação em conjunto com aquelas

canalizar a energia cidadã para combater a corrupção

organizações nas quais participamos da coconstrução,

no México e na Guatemala, e para melhorar os serviços

como a Social Progress Imperative, World-Transforming

públicos no Uruguai e Argentina. Apoiamos processos

Technologies, Advanced Innovation Center do Chile,

locais de desenvolvimento na Colômbia que promoveram

Impact Innovation Alliance e com aquelas vinculadas ao

a construção de uma nação de paz. Fortalecemos

ecossistema VIVA, entre outras.

as organizações comunitárias de serviços de água e
saneamento, que ampliaram e melhoraram o acesso

Por trás de todas essas realizações, há dezenas de

a água de aproximadamente três milhões de pessoas.

investidores sociais que confiaram em nossa organização

Apoiamos milhares de artesãos e produtores no Grande

para que seus recursos tivessem maior impacto. Há uma

Chaco, que conseguiram adotar sistemas de produção

equipe comprometida e visionária a quem queremos

mais sustentáveis. Consolidamos o Índice de Progresso

agradecer por sua dedicação e carinho. Há milhares de

Social, que foi formalmente incorporado como ferramenta

parceiros com quem compartilhamos visões e valores.

de medição e planejamento em diferentes países. Incidimos

Juntos somos mais fortes.

em políticas públicas para que dezenas de cidades
executem planos de adaptação e mitigação das mudanças

Muito obrigado!

climáticas.
Comemoramos todas essas conquistas alcançadas com
nossos parceiros na região. No entanto, devemos reconhecer
que ainda não são suficientes. Para que a humanidade
alcance as metas estabelecidas nos ODS, será necessário
agir mais rápido e de forma mais ampla. Este é o motivo

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

principal pelo qual em 2016 decidimos realizar algumas
mudanças que terão continuidade nos próximos anos:
Aumentamos nossa aposta na inovação com sentido
(integração da inovação social, com desenvolvimento
tecnológico de ponta e com novos modelos de negócio),
colocando a velocidade própria dos mercados e da
tecnologia a serviço de um projeto ético de construção de
bens públicos;
Colocaremos à disposição de outros indivíduos e
organizações a nossa capacidade de atuação, presença
regional e uma rede de milhares de parceiros na região,
servindo como uma plataforma aberta de impacto que
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Avina 2016- 2020

Uma plataforma
renovada aberta
para o impacto

INOVAÇÃO
SOCIAL

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

INOVAÇÃO
EM NEGÓCIOS

INOVAÇÃO
COM SENTIDO

Em 2014, a Fundación Avina completou 20 anos. Aprender e inovar têm sido dois elementos constantes durante todo esse
tempo e assim conseguimos evoluir e aprimorar a forma de agregar valor na região para responder aos principais desafios
globais e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
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Aprendemos que a colaboração entre atores multissetoriais,

Estamos convencidos de que, por mais sólidos que sejam os

baseada na inovação social, é crucial para gerar mudanças

pilares de nossa Fundação, sempre baseados na articulação

estruturais que conduzam ao desenvolvimento sustentável.

e no trabalho coletivo, se não ampliarmos a colaboração,

Os resultados positivos alcançados por meio desta forma

o modelo pode se tornar limitante para o desenvolvimento

de trabalho nos motivaram, em 2012, a sistematizar o que

sustentável.

aprendemos e gerar uma teoria de mudança (que chamamos
de modelo de atuação) baseada em uma plataforma de

Várias organizações e iniciativas de referência, como o

impacto a partir da qual a Fundación Avina identifica

Advanced Innovation Center do Chile (AIC), que é líder em

oportunidades de incidência e convida diversos atores a

inovação tecnológica, a World-Transforming Technologies

participarem de processos colaborativos para a mudança.

(WTT), líder em inovação de negócios, e o Índice de

Centenas de parceiros adotaram esse modelo e milhões de

Progresso Social (IPS) já se uniram a essa plataforma

pessoas foram beneficiadas.

renovada. Um dos benefícios dessa abertura é que os pilares
da plataforma começam a incorporar novos elementos

Após um novo período de ação e reflexão, em 2015

proporcionados pela experiência de cada um dos atores que

percebemos que a dimensão dos desafios regionais

se somam a ela.

demanda uma superação dos limites de nossa fundação e a
partir de 2016 vamos disponibilizar todo o nosso capital (no

Assim, à nossa proposta inicial de inovação social já

sentido completo da palavra) para construir uma plataforma

começamos a somar outras capacidades disponíveis no

aberta de impacto.

mundo atual que acabam sendo subutilizadas no âmbito
do desenvolvimento: a inovação tecnológica e inovação

O que isso significa e qual a diferença do nosso
atual modelo de trabalho?

em negócios. Uma plataforma aberta que incorpore essas
três inovações, sob o conceito de inovação com sentido,
acelerará a geração de bens públicos, além de facilitar e

Significa que para promover e gerar colaboração precisamos

ampliar os processos de transformação social para gerar um

somar outros atores desde o início. Significa também que,

impacto positivo no desenvolvimento sustentável.

apesar de termos alcançado uma escala que nos diferencia
no âmbito do desenvolvimento, ela ainda é muito limitada

Nossa meta é que essa plataforma aberta continue

quando consideramos a magnitude dos desafios mundiais

crescendo tanto em termos de impacto como em número

que queremos enfrentar.

de atores dispostos a colaborar de forma conjunta
para construir bases sólidas que garantam mudanças

Significa que a colaboração deve começar desde a raiz e não

sustentáveis que melhorem a qualidade de vida de milhões

somente fazer parte do processo.

de pessoas. O convite está aberto.

A Fundación Avina continua com um foco na colaboração
para a mudança, mas agora aposta com outras organizações
em uma nova plataforma aberta focada na inovação com
sentido para ampliar seu impacto coletivo.
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Parcerias 2015
Com quem estamos
mudando o mundo?
Desde 1994, a Fundación Avina investe milhões de dólares

Em 2015, empresas como a Coca-Cola (por meio de sua

para articular lideranças que promovam o desenvolvimento

unidade South Latin para a Argentina, Chile e Peru), Coca-

sustentável. A partir de 2008, para intensificar esses recursos

Cola Chile, Citi Foundation, Xylem Inc, Samsung Electronics

e aumentar a escala de impacto das iniciativas de seus

Argentina, PepsiCo Inc. e Aguas Danone da Argentina

parceiros, promovemos a construção de vínculos

manifestaram seu interesse em apoiar as diferentes iniciativas

importantes com diferentes empresas, organizações,

resumidas a seguir:

fundações e organismos de cooperação internacional com
o objetivo de fazer investimentos conjuntos. Esses vínculos
se traduzem em parcerias que, ano após ano, oferecem
maiores possibilidades de ação e garantem novas fontes de
financiamento para desenvolvê-las.

A Coca-Cola do Chile S.A. renovou seu apoio à Iniciativa +Água Chile, que busca promover a compensação da
pegada hídrica no setor privado, por meio de ações voltadas para garantir o acesso à água em comunidades
vulneráveis e a conservação e proteção de fontes hídricas nas comunidades agrícolas de Punilla e Peñablanca, na
região de Coquimbo, e comunidades indígenas de Alto Pica, na região de Tarapacá.

A Citi Foundation e a Fundación Avina firmaram parcerias para realizar o “Prêmio ao Microempreendedor” na
Argentina e Paraguai pelo sexto e quarto ano consecutivo, respectivamente. Este prêmio tem como objetivo
reconhecer a importância do microempreendedor para o desenvolvimento econômico e social do país e promover
políticas públicas que facilitem o crescimento e desenvolvimento desse setor tão importante na sociedade .

Com um horizonte de quatro anos e no âmbito de sua responsabilidade hídrica, a Coca-Cola Peru confirmou seu
compromisso de contribuir para evitar o desmatamento de mil hectares no Casco de Oxampampa e garantir a
recuperação de outros 700 hectares afetados nas bacias dos rios Pichis e Huancabamba.
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A Xylem, Inc. também renovou a parceria que permitirá construir 2.500 cisternas, com capacidade de até 52 mil
litros de água, em 2.500 escolas, beneficiando mais de 74 mil pessoas na região do semiárido brasileiro. Nessa
nova fase da parceria, buscamos também ampliar as ações para o Norte do Brasil, onde serão construídos dois
sistemas de distribuição de água para as comunidades na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns , beneficiando
80 famílias. Pelo quarto ano consecutivo, a Avina Americas administra os fundos provenientes da Xylem, Inc.
utilizados na ampliação do acesso à água nas escolas do semiárido do Brasil.

No âmbito da parceria firmada com a Coca-Cola (por meio de sua unidade South Latin para a Argentina, Chile e
Peru), foram acordadas ações de conservação e recuperação dos ecossistemas nativos, assim como a construção
de soluções de acesso à água para consumo humano, promovendo sempre o envolvimento e participação ativa
das comunidades locais.

A Samsung Electronics Argentina S.A., Fundação Alimentaris, Fundação Gran Chaco, ACDI e uma rede de
comunidades locais também confirmaram seu compromisso de apoiar os esforços realizados para melhorar o
acesso à água e energia, garantir acesso à internet e fornecer equipamentos de informática e capacitação em
tecnologias nas comunidades indígenas e rurais das províncias de Formosa, Chaco e Salta, no ecossistema do
Grande Chaco Americano.

Na 2ª Fase da Iniciativa Regional de Reciclagem, uma plataforma que busca melhorar a qualidade de vida dos
recicladores e aumentar os níveis de reciclagem na América Latina e Caribe, o envolvimento de empresas como
a PepsiCo Inc e a Coca-Cola Foundation é uma evidência clara do desejo de colaboração entre diversos atores
que competem no mercado e que colaboram para buscar soluções inovadoras para enfrentar uma problemática
que atenta contra a sustentabilidade de seus negócios e para gerar propostas que promovam o desenvolvimento
sustentável da região, a inclusão social e o cuidado com o meio ambiente. A Avina Americas apoia o processo e é a
administradora fiscal dos fundos doados pelas referidas empresas para o desenvolvimento dessa iniciativa.

A iniciativa “Unidos pela Água”, apoiada pela Aguas Danone da Argentina, busca garantir que cada vez mais
famílias possam ter acesso à água segura, melhorando assim sua qualidade de vida. Em 2015, esse esforço
conjunto resultou na construção de 100 cisternas (sistemas de captação de água de chuva para consumo humano
e produção) em Tulumba Norte, Córdoba, e 30 cisternas em Salado Norte, Santiago del Estero.
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Além desses compromissos do setor privado, em 2015 outros acordos foram assinados com fundações e organismos
internacionais:

O Fundo Multilateral de Investimentos e o Fundo Nórdico de Desenvolvimento confirmam seu apoio aos produtores
de baixa renda e suas famílias que habitam o Grande Chaco Americano e trabalham principalmente com
pecuária e apicultura.
No Brasil, o lançamento do Índice de Progresso Social (IPS) abriu caminho para introduzir o IPS Amazônia nos 772
municípios amazônicos como instrumento para identificar as áreas que merecem ser priorizadas de maneira especial
e imediata em termos de investimento social. O estado do Pará foi o primeiro a incorporar esses indicadores a seu
plano de ação de governo de quatro anos. Além disso, com a Coca-Cola, Natura e Ipsos, está sendo aplicado o IPS
Comunidades, uma ferramenta para orientar a tomada de decisões e avaliar o impacto de investimentos sociais
públicos e privados. Avançamos também na medição do IPS Rio de Janeiro, e a Rede de Progresso Social continua se
consolidando no Brasil, buscando agora aplicar o IPS nos 5.570 municípios brasileiros.

Por meio da iniciativa de mobilidade de trabalho regional na América do Sul, a parceria com a Open Society
Foundations propõe promover a mobilidade de trabalho na América do Sul criando plataformas que propiciem
o debate e a colaboração entre a sociedade civil, os migrantes e os governos na criação de novas políticas de
migração no Chile e no Brasil que garantam condições justas de emprego e de proteção para os migrantes durante
o processo de migração. Em um estudo realizado pela Fundación Avina com o apoio da Open Society Foundations,
foi possível identificar a grande oportunidade que esses países oferecem para o desenvolvimento de práticas
migratórias que poderiam ser posteriormente reproduzidas em outros países e regiões. A Avina Americas é a
administradora fiscal dos fundos mobilizados para o desenvolvimento dessa iniciativa.

Em sintonia com as parcerias plurianuais desenvolvidas com a Open Society Foundations e a Ford Foundation,
as duas organizações renovam o compromisso de continuar apoiando a Aliança para as Migrações na América
Central e México (CAMMINA). Em sua nova fase de aperfeiçoamento e consolidação, a CAMMINA concentra
sua ação em três objetivos principais: a reformulação e execução das políticas migratórias de modo que sejam
coerentes com os diversos fluxos migratórios, acesso à justiça por parte dos migrantes para que seja possível
assegurar o devido processo e a proteção proativa dos direitos trabalhistas dos migrantes de acordo com
as necessidades regionais do mercado. Desde 2011, a Avina Americas é a administradora fiscal dos fundos
mobilizados para a CAMMINA.
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O apoio à plataforma do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa (SEEG) é renovado no conjunto
das parcerias firmadas entre a Fundación Avina, OAK Foundation, Climate Land and Use Alliance e Instituto Clima
e Sociedade. Essas parcerias permitirão democratizar a informação e conscientizar as pessoas sobre padrões que
incidem nas mudanças climáticas e promover advocacy na elaboração, execução e monitoramento de políticas
públicas com impacto no clima no Brasil e Peru, prospectando outros países latino-americanos.

O interesse comum com o Instituto Clima e Sociedade (ICS ) e a OAK Foundation permite dar continuidade ao
Projeto de Incidência da Sociedade Civil para a Sustentabilidade Urbana no Brasil (PISCSU). A ênfase dessa fase
será no Programa Cidades Sustentáveis, que inicia agora uma nova etapa com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Recife, São Luís e São Paulo, onde o objetivo é intervir
no planejamento e monitorar políticas públicas, especialmente aquelas com maior impacto nas mudanças
climáticas, como é o caso dos temas de mobilidade e gestão de resíduos.

Essas parcerias de investimento em colaboração promovidas pela Fundación Avina e Avina Americas permitem melhorar, ano
após ano, a aplicação dos recursos, promover mudanças sistêmicas que de outra forma se limitariam a mudanças parciais
ou localizadas e aumentar a escala de impacto em níveis regionais ou globais.

Avina Americas
Desde 2008, a Fundación Avina tem uma parceria estratégica com a Avina
Américas, organização irmã nos Estados Unidos, cuja missão é promover
o bem comum para as gerações presentes e futuras nas Américas através
da colaboração regional e transfronteiriça. As duas organizações fazem
parte de uma plataforma a partir da qual promovem, de forma conjunta e
complementar, Oportunidades de Impacto para solucionar os problemas
mais urgentes da América Latina e das Américas, fortalecendo e ampliando
estratégias de impacto voltadas para o desenvolvimento sustentável.
A Avina Americas é uma organização sem fins lucrativos (501(c)3 segundo o Departamento da Receita Federal dos Estados
Unidos), com presença em Miami e Washington DC e que já administrou contribuições de sócios e parceiros, com um
investimento superior a 30 milhões de dólares em ações para promover o bem comum em estratégias compartilhadas,
contando com a participação de atores nos Estados Unidos e trabalhando com mais de 100 parceiros em 17 países da
América Latina. Esses fundos são somados aos fundos que a Fundación Avina investe em seus programas.
A relação próxima entre a Fundación Avina e a Avina Americas permite também consolidar os números globais de nossas
organizações de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) para refletir o conjunto de nossas
ações. Esses demonstrativos financeiros consolidados, auditados pela Crowe Horwath, estão disponíveis aos interessados.
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Impactos

2015

Indicadores de impacto

Indicadores
de impacto

Para medir o impacto da Avina, desde 2007 a organização utiliza
um sistema de avaliação baseado em realizações.
As realizações são mudanças originadas com nossos parceiros
em processos nos quais a Avina participou por meio de serviços
prestados, ação direta e/ou investimentos sociais que contribuem
para o desenvolvimento sustentável.

Resultados 2015
Dos 240 resultados de impacto alcançados juntamente

300
por novas tecnologias.

com nossos parceiros em 2015, 11 geraram, cada um, um

230

240

impacto em pelo menos um milhão de pessoas.
Nossa estratégia busca gerar impactos na maior escala
possível, de modo que a transformação chegue a milhões
de latino-americanos. Por isso, os esforços das equipes da
Avina estão voltados para realizações de grande alcance,
aquelas que refletem as mudanças na escala mais alta.

200

Meta
Atingido

Desde que a Avina começou a utilizar esse sistema de
medição de impacto em 2007, contribuímos para 121
realizações que beneficiaram um milhão de pessoas cada

100

uma.
Em 2015, 82% das realizações de resultado de maior
alcance geraram mudanças em políticas públicas, tanto
em termos de novas práticas ou abordagens adotadas em
políticas já existentes, como na criação e execução de novas
políticas. Paralelamente, essas e outras realizações tiveram
também 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 práticas bem-sucedidas
de forma massiva, e em práticas que foram possibilitadas

Total

0
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Programas

Acesso

a Água
Desafio regional

Estratégia

34 milhões de pessoas na América Latina carecem

Promover processos de incidência com uma

de acesso a fontes seguras de água potável.

variedade maior de atores para ampliar soluções
de acesso à água e saneamento promovidas por

Visão de impacto
De 2015 até o final de 2016, contribuir para o
fortalecimento das capacidades de pelo menos
300 Organizações Comunitárias de Água e
Saneamento (OCSAS) e para que pelo menos 350
mil pessoas na América Latina possam melhorar
e ampliar seu acesso à água. De 2008 até o final
de 2014, conseguimos fortalecer 400 OCSAS para
melhorar e ampliar o acesso à água de 3 milhões
de pessoas.

organizações comunitárias e cidadãs que efetivam
o direito humano à água e saneamento de forma
sustentável e ajudam a posicionar a água como
bem público.
Contribuir para melhorar a eficiência e eficácia
dos serviços de água e saneamento prestados às
comunidades e aumentar a participação cidadã
na gestão da água por meio do acesso e uso de
inovações sociais e tecnológicas.
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Resultados 2015

Acesso a Água

Gestores comunitários de água
recebem o apoio do governo
da Costa Rica

Presidente executiva do Instituto Costarriquenho de Aquedutos e Esgotos, Yamileth Astorga, durante a apresentação da “Política de
Organização e Fortalecimento da Gestão Comunitária dos Serviços de Água Potável e Saneamento”

Mais de 1.400 Associações Administradoras de Sistemas

de água. A Costa Rica é o primeiro país do mundo a declarar

de Aquedutos e Esgotos (ASADAS) na Costa Rica, formadas

oficialmente um dia do ano para comemorar e reconhecer o

por 12 mil cidadãos que são responsáveis por 25% do

trabalho desinteressado dos gestores comunitários da água.

abastecimento de água potável no país, receberam o apoio do

O presidente explicou que os esforços dessas associações

governo e serão beneficiadas com a aprovação da “Política

permitiram o desenvolvimento da população, ajudaram a

de Organização e Fortalecimento da Gestão Comunitária dos

eliminar ciclos de pobreza e colaboraram para a conservação

Serviços de Água Potável e Saneamento”, apresentada em

das fontes de água.

outubro de 2015 pelo Instituto de Aquedutos e Esgotos da
Costa Rica.

Atualmente, cerca de 70 milhões de pessoas na América
Latina possuem acesso à água de qualidade graças ao

Essa política nacional possui cinco eixos estratégicos: nova

trabalho dos gestores comunitários.

cultura da água, fortalecimento institucional, fortalecimento de
capacidades para a prestação dos serviços, fortalecimento de

A Fundación Avina apoia diversas iniciativas vinculadas ao

parcerias e ordenamento da gestão dos serviços.

acesso à água na Costa Rica há muitos anos.

O processo de criação da política incluiu consultas
participativas com atores comunitários de todas as regiões

Principais parceiros neste resultado: Governo da Costa

para analisar os principais pontos fracos e fortes das

Rica, Presidência da Confederação Latino-Americana

associações, assim como a formulação de propostas para

de Organizações Comunitárias de Serviços de Água e

fortalecer sua organização e operação.

Saneamento (CLOCSAS), Instituto Costarriquenho de
Aquedutos e Esgotos.

Além disso, na apresentação oficial da política, o presidente
da Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, e o ministro do

País impactado:

Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, decretaram o dia 14 de

Costa Rica

setembro como o Dia da Gestão Comunitária da Água, em um

Impacto nos ODS:

ato público na presença de milhares de gestores comunitários
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A responsabilidade hídrica
privada leva água a
comunidades vulneráveis

Desde 2011, a Fundación Avina realiza vários projetos na América Latina para gerar processos de articulação entre o setor privado e as comunidades
mais vulneráveis para garantir seu direito humano à água.
Foto: Heber Sosa, Fundação Humedales

Uma das metas da Fundación Avina é vincular, de maneira

geração de mais de 456 milhões de litros por ano em quatro

direta, a pegada hídrica nas estratégias de sustentabilidade

projetos desenvolvidos na Argentina, Peru e Chile. Os projetos

das empresas. É o que chamamos de responsabilidade

de conservação beneficiaram uma população total estimada

hídrica, inscrita na lógica de resultado triplo (econômico,

em mais de 1,6 milhão de pessoas.

ambiental e social) como contribuição para efetivar a água
como direito humano básico, e baseada na igualdade

Além disso, a campanha Unidos pela Água, que faz

de oportunidades e uma visão de bacias endorréicas e

parte do programa SEDE ZERO, apresentada pela Aguas

exorréicas. Algumas das empresas envolvidas nas iniciativas

Danone, Fundação Plurales e Fundación Avina, continuará

de responsabilidade hídrica são a Coca-Cola (por meio de

abastecendo as populações rurais na Argentina com água

sua unidade South Latin para a Argentina, Chile e Peru), o

segura. A campanha conseguiu mobilizar recursos para a

grupo Danone (por meio das Aguas Danone da Argentina S.A.

captação e armazenamento de água nas regiões de Tulumba

e Fundação Danone na Argentina) e a SC Johnson (filiais do

Norte e Salado Norte, onde foram construídas 100 e 30

Chile e Argentina).

cisternas, respectivamente. Além disso, contribuiu para
conscientizar os cidadãos sobre a problemática da falta de

Com esse conceito, em 2011, a Fundación Avina criou e

água segura.

começou a realizar a Iniciativa +Água em várias cidades da
América Latina para gerar processos de articulação entre

Também durante o ano de 2015, o programa SEDE ZERO

o setor privado e as comunidades mais vulneráveis para

facilitou a construção de 213 soluções de água segura, em

garantir seu direito humano à água. Nessa mesma direção,

sua maioria cisternas para captação de água da chuva,

a Fundación Avina, juntamente com a Redes Chaco e a

que permitem o acesso a mais de 4 milhões de litros de

Fundação Plurales, criou o programa SEDE ZERO, com o

água anuais em comunidades rurais da região do Chaco na

objetivo de realizar projetos de acesso à água segura no

Argentina. Isso foi possível graças ao esforço conjunto de

Grande Chaco Americano para beneficiar a população rural

45 instituições públicas e privadas, que forneceram recursos

dispersa, e convidou empresas que desejam apoiar soluções

técnicos e financeiros por meio de diferentes projetos. As 213

de água para utilizar essa plataforma de apoio.

soluções foram construídas em seis províncias da Argentina
(Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Catamarca e La

Em termos de resultados, no âmbito da parceria com a Coca-

Rioja) e beneficiaram um total de 2.205 pessoas diretamente e

Cola para a Iniciativa +Água, em 2015 conseguimos certificar

outras 4 mil de maneira indireta.

internacionalmente (por meio da LimnoTech e Deloitte) a
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Acesso a Água

Com a ajuda da SC Johnson na Argentina, 48 cisternas

No Chile: Fundação Chile Sustentável, Corporación Norte

foram montadas em comunidades vulneráveis no Noroeste

Grande e Fundação un Alto en el Desierto

da Argentina (que se somam às 34 cisternas instaladas
para famílias de Córdoba e Catamarca em 2013 e 2014).

No Peru: Instituto del Bien Común

Dessa forma, por meio da responsabilidade hídrica privada,
essas empresas mostram um caminho para contribuir no

Região: Coca-Cola South Latin, Aguas Danone Argentina SA,

sentido de tornar o direito humano à água em algo tangível e

Fundação Danone, SC Johnson.

sustentável.
Países impactados: Argentina, Chile e Peru
Nesses processos, a Avina realiza muitas tarefas, tais
como: a) identificação de parceiros para trabalho conjunto

Impacto nos ODS:

nos projetos, b) acompanhamento em campo, verificando
as condições institucionais, sociais e territoriais de cada
projeto, c) articulação com as empresas para conseguir
ajuda financeira, d) assessoria/acompanhamento técnico
no processo de certificação internacional, e) cálculo da
geração de água que, pelos diversos métodos, será atingida
em cada projeto, f) administração dos fundos recebidos e
transferência por convênios às organizações parceiras, g)
visibilidade das realizações e lições aprendidas através dos
canais institucionais e participação em eventos públicos.

Principais parceiros neste resultado:
Na Argentina: Fundação Humedales, Fundação El Cuenco,
Cooperativa de Água de Río Ceballos, Fundação Plurales,
Redes Chaco.
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Acesso a Água

Aliança
Global pela Água
Durante todo o ano de 2015, a Fundación Avina, juntamente com o Advanced
Innovation Center do Chile (AIC), a Fundação Proyecto Propio e a Fundação
Nacional para a Superação da Pobreza do Chile (FUNASUPO), através
de seu programa Servicio País, trabalharam juntos no Chile no projeto
“Água de qualidade para todas e todos”, financiado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social do Chile.
Em 2015, foram realizados vários pilotos que articulam modelos de inovação social e o uso da tecnologia PWSS para melhorar o acesso à água de
qualidade nas comunidades mais vulneráveis

Essa é a continuação da iniciativa que teve início em dezembro

O projeto teve duração de 12 meses e contou com um

de 2014 para a realização de vários pilotos que articulam

investimento de aproximadamente 250 mil dólares

modelos de inovação social com o uso da tecnologia Plasma

por parte do Ministério do Desenvolvimento Social do

Water Sanitation System (PWSS) para melhorar o acesso à água

Chile, além de contribuições geradas pelas autoridades

de qualidade nas comunidades mais vulneráveis.

municipais e comunidades locais, que receberam em
doação os equipamentos para garantir a sustentabilidade

Durante esse tempo, foram realizados cinco pilotos bem-

durante o tempo de realização dos pilotos.

sucedidos nas localidades de Peñaflor, Curacaví, Petorca,
Pedro de Melipilla e Til Til. Eles levaram água de qualidade
a um orfanato, três escolas, dois consultórios médicos e
uma comunidade rural por meio da aplicação conjunta de
tecnologia de ponta e um processo de trabalho participativo.
O projeto incluiu uma série de etapas de preparação, capacitação
e sensibilização da comunidade e beneficiou mais de 400
pessoas que não tinham acesso à água de qualidade na região
central do Chile. Em cada uma das localidades, foi instalado
um módulo adaptado formado por dois equipamentos PWSS,
que funcionam alternadamente por ciclos de 8 horas diárias,
chegando a tratar até 2 mil litros de água por ciclo.
Esses cinco pilotos permitiram também levantar informações
importantes para melhorar a tecnologia, o sistema de
monitoramento e o processo de acompanhamento social,
gerando conhecimentos importantes que permitirão ampliar e
reproduzir a iniciativa nos países da região e do mundo.
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Iniciativa África
A Fundación Avina está desenvolvendo a Iniciativa África para ampliar e melhorar o acesso à água de qualidade de milhões de pessoas de forma sustentável

Depois de ter trabalhado sistematicamente na América

conhecimentos e experiências junto às comunidades,

Latina durante os últimos sete anos com modelos bem-

juntamente com outros atores do setor privado,

sucedidos que articulam inovação social e tecnológica

governamental, social e acadêmico, acelerando o

para o fortalecimento da ação comunitária organizada

processo para que milhões de pessoas consigam

(que facilitou o acesso efetivo e sustentável à água para

melhorar e ampliar seu acesso à água de qualidade de

mais de 3 milhões de pessoas), a Fundación Avina aposta

forma sustentável.

em extrapolar os limites da região para permitir que mais
pessoas ao redor do mundo possam melhorar seu acesso

A primeira ação gerada em 2015 foi a união entre a

à água.

Fundación Avina, ACRA-CCS e WASH Advocates no “WASH
Advocacy Challenge”, um programa para melhorar as

Em todo o mundo, 660 milhões de pessoas ainda não têm

políticas de água e saneamento na África, Ásia e América

acesso à água limpa, das quais 300 milhões vivem na

Latina, através do apoio às organizações comunitárias de

região da África subsaariana. Esse número elevado e as

serviços de água e saneamento nessas regiões.

consequências da falta de acesso a esse direito humano
nos motivaram como organização a reunir esforços para

Durante 2016, continuaremos promovendo esses

ajudar a mudar a realidade de maneira sustentável.

intercâmbios e o trabalho colaborativo entre a África e a
América Latina.

Com essa premissa, a Fundación Avina, a partir de seu
programa de acesso à água, está desenvolvendo a
Iniciativa África, uma nova etapa de colaboração entre
a América Latina e o continente africano, para trocar
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Mudanças
Climáticas

Desafio regional
As mudanças climáticas são um problema global de impacto local, que agrava as desigualdades e exige
mudanças transformacionais de ação coletiva em diferentes áreas. Os gases de efeito estufa se acumulam com
o tempo e se combinam globalmente, e as emissões de qualquer agente (pessoas, comunidades, empresas ou
países) afetam os demais.

Visão de impacto

Estratégia

Gerar as condições necessárias para que a

Promover a ação climática de todos os atores

América Latina atinja as metas definidas pelos

incentivando a inovação e a execução de políticas

países no Acordo de Paris e execute a ação

e compromissos climáticos.

climática pré-2020 , facilitando o cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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Resultados 2015

Mudanças Climáticas

Sistema de Estimativa de Gases de
Efeito Estufa (SEEG) se consolida
como fonte de informação climática no
Brasil e Peru

O SEEG no Brasil apresentou dados de estimativas setoriais de emissões, consolidando-se como uma fonte de informação climática confiável, acessível e de fácil
utilização

O Sistema de Estimativa de Gases de Efeito Estufa

Principais parceiros neste resultado: Instituto Clima

(SEEG) no Brasil, uma iniciativa do Observatório do Clima,

e Sociedade (ICS), Climate and Land Use Alliance, OAK

apresentou, em novembro de 2015 (e pelo terceiro ano

Foundation, Good Energies Foundation, Skoll Foundation,

consecutivo), dados de estimativas setoriais de emissões,

Moore Foundation, Universidade Nacional Agrária do

consolidando-se como uma fonte de informação climática

Peru, Fundação para o Desenvolvimento Agrário do Peru,

confiável, acessível e de fácil utilização. O sistema foi

organização Ciudad Saludable (Peru), Observatório do Clima

reproduzido no Peru e a primeira edição do SEEG Peru
(1990-2013) foi apresentada em maio de 2015. A partir

Países impactados: Brasil, Peru

da primeira experiência de transferência de tecnologia do
SEEG Brasil para o SEEG Peru, durante o ano de 2015 outros

Impacto nos ODS:

países da América Latina mostraram interesse em adotar a
metodologia e a plataforma para promover a transparência
climática na região.
A Fundación Avina é membro do Observatório do Clima
do Brasil e participou da criação do SEEG desde o início,
articulando financiadores, administrando recursos
financeiros, acompanhando a execução do projeto e
incentivando o uso e a divulgação das informações
produzidas.
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COP21: 196 países reconhecem a
contribuição e compromisso de ação
climática de atores não governamentais

Na COP 21, em Paris, os países se comprometeram a construiu um futuro onde o aumento da temperatura global seja mantido abaixo de 2°C

Com o objetivo de acelerar as ações relacionadas às

Principais parceiros neste resultado: governo do Peru,

mudanças climáticas antes do início da vigência do Acordo

Presidência da COP20, governo da França, Presidência

de Paris para 2020, foi instalado um segmento anual de

da COP21, Equipe de Apoio para as Mudanças Climáticas

alto nível nas Conferências das Partes (COP, pela sigla em

do secretário geral das Nações Unidas, Secretaria da

inglês) da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças

Mudanças Climáticas (CMNUCC) para dar continuidade e

Climáticas

intensificar os compromissos de ação climática de atores
não governamentais. A decisão foi tomada com base nos

Países impactados: 196 países que participam da

resultados do Dia da Ação Climática na COP20 e no impacto

Convenção

da Agenda de Ação Lima-Paris (LPAA, pela sigla em inglês)
na COP21. As duas iniciativas foram lideradas pelo governo

Impacto nos ODS:

do Peru, com o apoio e acompanhamento da Fundación
Avina. A LPAA é uma parceria entre Peru, França, Ban Kimoon, secretário geral das Nações Unidas, e Christiana
Figueres, secretária executiva da CMNUCC, para promover
a ação climática em 2015, onde foram apresentados
compromissos que envolvem 2.025 empresas, 420
investidores e 235 organizações da sociedade civil, e a
mobilização de bilhões de dólares para beneficiar mais de
um bilhão de pessoas.
Essa decisão da COP21 é um marco histórico para o
reconhecimento e contribuição dos povos indígenas,
setor privado, governos subnacionais e sociedade civil
na construção de um futuro que mantenha o aumento da
temperatura global “muito abaixo dos 2°C”, como definido
no Acordo de Paris.
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Cidades
Sustentáveis

Desafio regional

Estratégia

Na América Latina, quatro em cada cinco habitantes

Promover a convergência e colaboração entre atores

moram em cidades. É a região em desenvolvimento

diversos, assim como a inovação social e o uso de

mais urbanizada do planeta e também a mais

tecnologias cívicas, em relação a:

desigual. Três em cada quatro pessoas pobres não

• Cogeração e execução de políticas públicas que

indigentes moram em cidades e 75% das cidades

contribuam para a construção de cidades inclusivas,

latino-americanas têm índices de desigualdade

resilientes e sustentáveis

considerados entre relativa e extremamente

• Fortalecimento da participação cidadã e controle

alta. Apesar do progresso inegável alcançado

social na gestão das cidades

nas últimas décadas, a região continua sendo a

• Construção de coesão social, por meio da

mais desigual do mundo, e suas cidades ainda

transformação e revitalização do espaço público

se caracterizam por seus consideráveis níveis de

como espaço de convivência, inclusão econômica e

pobreza e desigualdade em acesso a serviços

expressão cultural.

básicos, infraestrutura, espaço público e espaços de

Em 2015, a Fundación Avina assumiu também

participação nos processos de tomada de decisão.

o trabalho relacionado à Nova Agenda Urbana,

Visão de impacto
Transformar as cidades em bens públicos que
gerem dignidade humana respeitando os limites
da natureza.

que será definida na 3ª Conferência das Nações
Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano
Sustentável (Hábitat III), que será realizada em
Quito, Equador, em outubro de 2016, com espaços
de liderança na Assembleia Geral de Sócios e
participação em espaços regionais e globais de
análise e posicionamento.
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Resultados 2015

Cidades Sustentáveis

Cidades da América Latina adotam
planos e políticas locais de
ação climática

Em Quito, Equador, a redução da pegada de carbono foi adotada como uma das políticas do Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial

Em um ano crucial para a agenda climática global, que

climáticas. No âmbito da cooperação que a Fundación Avina

culminou com a adoção do Acordo de Paris na COP21

mantém com a RAMCC, que inclui aproximadamente 100

na França, as cidades se posicionaram como líderes da

municípios, apoiamos estrategicamente a Rede e facilitamos

ação climática. A América Latina contribuiu positivamente

a articulação e o posicionamento de compromissos dos

para o processo, não somente com a adoção de inúmeros

municípios relacionados às mudanças climáticas como

compromissos por parte de redes de governos locais, mas

contribuição para a Agenda de Ação Climática Lima-Paris.

também com a criação de planos de ação climática. Ao longo
do ano, cidades como Quito, no Equador, Rosario e Bariloche,

Tanto os compromissos políticos no âmbito global, como a

na Argentina, adotaram políticas e planos para reduzir suas

adoção de políticas e planos locais, constituem as bases para

emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos

a construção de cidades inclusivas, resilientes e com baixas

das mudanças climáticas.

emissões de carbono. Sua execução em campo, de maneira
colaborativa e dinâmica, será fundamental para consolidar os

A Fundación Avina colaborou de várias formas com os

avanços alcançados até o momento.

governos locais das três cidades. Em Quito, a cidade que
adotou a redução da pegada de carbono como uma das

Países impactados: Argentina, Equador

políticas do Plano de Desenvolvimento e Ordenamento
Territorial, cooperamos com a Secretaria do Ambiente de Quito

Principais parceiros neste resultado: Secretaria do Ambiente

na criação de um mecanismo de compensação da pegada de

do município de Quito, Rede Argentina de Municípios para as

carbono. Nesse contexto, fornecemos insumos estratégicos e

Mudanças Climáticas

apoiamos a articulação com o setor privado.
Impacto nos ODS:
Rosario e Bariloche, como membros da Rede Argentina de
Municípios para as Mudanças Climáticas (RAMCC), aprovaram
normas que regulamentam a gestão municipal de mudanças
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Intervenções urbanas
fortalecem o direito ao
espaço público

Em Lima, a estratégia “Ocupe sua rua” foi consolidada para promover, por meio de intervenções urbanas, uma cidadania ativa que se aproprie da rua e
reflita sobre as cidades sustentáveis

O espaço público, especialmente em relação à criação,

sobre o espaço público e a mobilidade urbana sustentável.

manutenção e transformação das urbes em cidades para

Em menos de um ano, mais de 100 mil usuários já puderam

as pessoas, é considerado fundamental para a construção

usufruir de dez novos espaços públicos criados em cinco

de uma Nova Agenda Urbana (um acordo que estabelecerá

distritos da cidade graças ao trabalho colaborativo da

novas prioridades e estratégias consoantes à evolução

comunidade, município, empresas privadas, universidades e

de um novo século) e por sua contribuição para atingir os

organizações da sociedade civil. Esses impactos inspiraram

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

mudanças em políticas públicas e programas municipais
em San Isidro e San Borja, que agora promovem ativamente

Nesse contexto, a partir da Fundación Avina, em parceria

o uso de áreas externas de casas e edifícios como espaços

com a ONU-Hábitat, destacamos a importância do direito

públicos, assim como a criação de parklets e ciclovias no

à cidade, para que as cidades da América Latina avancem

planejamento de seus espaços públicos.

na transformação do espaço público, concebido como um
condutor da coesão social, inclusão econômica e expressão

Principais parceiros neste resultado: ONU-Hábitat, Rede de

cultural.

Atenção Integral para a Inclusão Social do Centro Histórico
do México, Lima Cómo Vamos

Nesse cenário, na região do centro histórico da Cidade
do México, a Rede de Atenção Integral para a Inclusão

Países impactados: México e Peru

Social do Centro Histórico (RAIIS) surgiu como resposta
aos complexos fenômenos de violência, exclusão e

Impacto nos ODS:

vulnerabilidade desse local. Assim foi possível recuperar o
papel público, de convivência social e segura, de um espaço
emblemático como a Plaza la Soledad, para avançar na
transformação dos espaços públicos do Centro Histórico.
Além disso, em Lima, a estratégia “Ocupe sua rua” foi
consolidada para promover, por meio de intervenções
urbanas, uma cidadania ativa que se aproprie da rua e
reflita sobre a sustentabilidade das cidades, especialmente
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Energia

Desafio regional

Estratégia

O desenvolvimento de economias que

Promover a participação e o debate de qualidade

demandam cada vez mais energia nos países

sobre uma visão de longo prazo para as matrizes

da região com políticas pouco eficientes de

energéticas, permitindo que os cidadãos incidam

planejamento energético resultou em matrizes

na definição das políticas e tecnologias mais

energéticas que estão atualmente em crise.

adequadas para um desenvolvimento sustentável

Neste contexto, 40 milhões de pessoas na

na região.

América Latina ainda carecem de acesso a
serviços modernos de eletricidade.

Propiciar a introdução da inovação social e
inovação tecnológica para que os últimos

Visão de impacto
Promover matrizes energéticas sustentáveis, seguras
e inclusivas na América Latina.

avanços em energias renováveis e eficiência
energética sejam adotados com mais
participação e incidência das comunidades.
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Resultados 2015

Energia

Aprovação da Lei de Incentivo às
Energias Renováveis na Argentina

Na Argentina, a aprovação da Lei de Incentivo às Energias Renováveis determina que 8% da matriz energética nacional devem ser compostos por
energias renováveis até 2017

Em 2015, a Argentina aprovou a Lei de Incentivo às Energias

A AERA também é responsável pela publicação “Energias

Renováveis, que estabelece que 8% da matriz energética

Renováveis: por que atingir a meta de 8% deve ser uma

nacional devem ser compostos por energias renováveis

prioridade?”, que foi apresentada publicamente em abril

até 2017 e que essa porcentagem deve aumentar ao longo

de 2014 no Congresso Nacional, com a presença dos três

do tempo para atingir a meta de 20% até 2025. A lei prevê

principais partidos políticos da Argentina e se tornou um

incentivos fiscais e um fundo de financiamento especial para

elemento estratégico para a elaboração dessa nova política.

estimular o crescimento rápido das energias renováveis. A
nova legislação representa um salto qualitativo na direção de
uma matriz energética mais sustentável e da superação da

Principais parceiros neste resultado: Fundação Directorio

crise energética na Argentina, propiciando uma mudança de

Legislativo, Aliança pelas Energias Renováveis na Argentina,

contexto e condições adequadas para seu avanço.

Oak Foundation

A elaboração dessa nova lei contou com o apoio da Aliança

País impactado: Argentina

pelas Energias Renováveis da Argentina (AERA), que produziu
as primeiras versões do projeto de lei apresentado no

Impacto nos ODS:

Senado. A AERA foi constituída em 2012 pela Fundación
Avina e a Fundação Directorio Legislativo para formar um
grupo de expoentes em energias renováveis e parceiros
como a Associação Eólica Argentina, a Câmara de Energias
Renováveis e o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da
Argentina, entre outros.
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Chile vive um processo inédito
de elaboração de sua política
pública energética para 2050

A secretária executiva da Energia 2050 , Annie Dufey, apresenta os resultados do Roteiro
Foto: Cortesia do Ministério da Energia do governo do Chile

O ano de 2015 foi chave para o Chile em matéria

O roteiro finalizado, que finalmente foi entregue ao ministro

energética. Em maio de 2014, o ministro Máximo Pacheco,

da Energia em outubro de 2015, serviu de base para que

representando o Ministério da Energia do Chile, entregou

as equipes técnicas do Ministério pudessem elaborar a

à presidente da República, Michelle Bachelet, a agenda de

política energética 2050, que foi entregue à presidente em

energia, que previa a elaboração de uma política energética

dezembro de 2015.

nacional com validação social, política e técnica.
O processo se destaca por propor um roteiro construído
Esse compromisso começou a ser concretizado em agosto

coletivamente com a participação de atores públicos,

de 2014, quando o ministro da Energia convocou um grupo

privados, universidades e sociedade civil. É um processo de

de representantes multissetoriais para participar do comitê

elaboração de política pública inédito no Chile e que pode

consultivo que teria como objetivo construir um roteiro para

ser reproduzido nacional e/ou regionalmente por outros

a elaboração da política energética. Esse processo ficou

governos.

conhecido como Energia 2050.
Estabelecer uma política energética elaborada a partir
A Fundación Avina participou desse comitê consultivo,

de consensos básicos tem um impacto em todos os

que durante um ano elaborou o “Roteiro Energia 2050: por

habitantes do país: garante a incorporação de pelo menos

uma Energia Sustentável e Inclusiva” e desempenhou um

70% de energias renováveis à matriz para 2 2050, acesso à

papel importante no eixo estratégico chamado “Relação

energia para todos e consequente promoção da superação

com a Comunidade e Pobreza Energética”. A Fundación

da pobreza energética, planejamento territorial articulando

Avina contribuiu com informações sobre os seguintes

os interesses nacionais e as vocações territoriais, e um

temas para inclusão na política energética: acesso à

governo ativo e presente, entre outros.

energia, igualdade e segurança energética, pobreza
energética, participação de incidência e vinculação, e
integração de processos de desenvolvimento nacional com
processos de desenvolvimento local com um critério de
interculturalidade.
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Energia

Parceiros neste resultado:

Distribuidoras de Gás Natural do Chile A.G, Associação
Chilena de Energias Renováveis, Conselho de Mineração do

Do governo do Chile:

Chile, Conselho Nacional da Sociedade Civil do Ministério da

Ministério da Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério

Energia do Chile, Organização de Consumidores e Usuários

da Mineração, Ministério da Habitação, Ministério dos

do Chile, Natural Resources Defense Council (NRDC), World

Transportes e Telecomunicações, Ministério dos Bens

Wildlife Fund (WWF), Fundação Chile 21, Confederação Única

Nacionais, Corporação Nacional de Desenvolvimento Indígena

de Trabalhadores (CUT)

(CONADI), Corporação de Fomento da Produção (CORFO)
País impactado: Chile
Universidades:
Pontifícia Universidade Católica do Chile, Universidade

Impacto nos ODS:

do Chile, Universidade Adolfo Ibáñez, Universidade de
Antofagasta, Universidade de Concepción, Universidade de
Magallanes
Outros:
Associação de Empresas Geradoras do Chile A.G,
Empresas Eléctricas do Chile A.G, Associação de Empresas

Comitê Consultivo de Energia 2050 na cerimônia de entrega do Roteiro 2050: por uma Energia Sustentável e Inclusiva
Foto: Cortesia do Ministério da Energia do governo do Chile
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Estratégia
para o Bioma

Amazônico

Desafio regional

Estratégia

A Amazônia, uma das florestas mais diversas

Promover a participação da sociedade civil

do planeta, perdeu entre os anos 2000 e 2013

informada em espaços de tomada de decisão

um total de 222.249 quilômetros quadrados

sobre a Pan-Amazônia para buscar soluções que

de florestas, uma superfície equivalente ao

envolvam mais e diversos atores, e aumentar a

território do Reino Unido, segundo um estudo

troca de experiências e modelos bem-sucedidos

publicado pela Rede Amazônica de Informação

de gestão territorial que promovam a inovação e

Socioambiental Georreferenciada.

a conservação do Bioma amazônico.

Visão de impacto
Posicionar a Pan-Amazônia como um bem
público.
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Resultados 2015

Estratégia para o Bioma Amazônico

Nova norma permite punir
crimes contra o ambiente e a
natureza no Equador

O governo do Equador expediu a norma técnica que estabelece a definição e o alcance de danos graves para cada crime cometido contra o ambiente
e a natureza

Em setembro de 2015, o governo do Equador, por meio

(reconhecidos na Constituição equatoriana). Além disso, ela

do Ministério do Ambiente, expediu a norma técnica que

ajuda a controlar o desmatamento e a reduzir seus impactos

estabelece a definição e o alcance de danos graves para

sociais e ambientais na Amazônia equatoriana e em outros

cada crime cometido contra o ambiente e a natureza. A

ecossistemas nativos.

norma sanciona os tipos de crimes ambientais previstos no
Código Integral Penal (COIP) e é uma ferramenta chave tanto

Principais parceiros neste resultado: Skoll Foundation,

para a promotoria como para os cidadãos, que visa conter o

Ministério do Ambiente do Equador, Corporação ECOLE, Rede

desmatamento e corte ilegal de florestas.

Latino-Americana do Ministério Público Ambiental

A expedição dessa norma é resultado de um trabalho

País impactado: Equador

conjunto da Corporação ECOLEX e Ministério do Ambiente,
que contou com o apoio da Fundación Avina, Avina Américas

Impacto nos ODS:

e com a participação de outros atores, como a Rede LatinoAmericana do Ministério Público Ambiental e especialistas
equatorianos. Ela responde à necessidade da promotoria de
ter clareza absoluta na aplicação do novo Código Integral
Penal, aprovado em agosto de 2014, e assim realizar as
pesquisas ambientais e punir crimes ambientais como o
corte ilegal de florestas.
Juntamente com o uso de ferramentas de monitoramento
por satélite do desmatamento, a norma constitui um avanço
fundamental na defesa e respeito dos direitos da natureza
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Amêndoa chiquitana: uma
estratégia para o desenvolvimento
da economia local

O projeto de plantação da amêndoa chiquitana na Bolívia incentiva a economia local e a resiliência frente às mudanças climáticas

Entre novembro de 2014 e março de 2015, 32 mil plantas

alcançada gerou processos de seleção e aprimoramento

de amêndoa chiquitana produzidas a partir de sementes

genético para aumentar a qualidade e rendimento desse

selecionadas foram semeadas na Bolívia nos municípios

alimento tão valioso.

de Concepción, San Ignacio e Lomerío. Outras 30 mil
plantas foram produzidas e estão sendo plantadas desde

Esse é o resultado e a ampliação da parceria entre a Fundação

novembro de 2015.

para a Conservação da Floresta Seca Chiquitana, a Associação
de Grupos Coletivos de Trabalho MINGA, o Fundo Nacional de

Esse esforço tem como objetivo incentivar a economia local

Plantações Florestais da Bolívia (FONABOSQUE), comunidades

e a resiliência frente às mudanças climáticas para melhorar

indígenas chiquitanas e muitas outras organizações de

as capacidades de coleta silvestre e transformação primária

cooperação e produtores privados que também se uniram

dessa amêndoa em comunidades indígenas chiquitanas

à causa. Na Bolívia, 31 comunidades indígenas chiquitanas

e gerar um impacto especial na economia das mulheres

foram beneficiadas com um total de superfície superior a 600

indígenas. A amêndoa chiquitana destaca-se por conter

hectares, incluindo a proteção para o período 2015-2016 que se

muitas proteínas e minerais.

encontra em plena execução.

Além disso, o reflorestamento está diretamente relacionado

Parceiros neste resultado: Skoll Foundation, Fundação para

a um sistema inovador de produção silvipastoril, onde o gado

a Conservação da Floresta Seca Chiquitana, Associação de

bovino de produtores privados e comunitários aproveita o

Grupos Coletivos de Trabalho MINGA, Fundo Nacional de

valor de forragem da amêndoa (que amadurece na época

Plantações Florestais da Bolívia (FONABOSQUE)

da seca), gerando assim uma simbiose e cooperação
entre produtores privados e comunidades indígenas,

País impactado: Bolívia

que se beneficiam da coleta para complementar suas
rendas familiares. Esse resultado já é uma política pública

Impacto nos ODS:

que também articulou atores do governo federal e local,
organizações sociais e empresas privadas.
Essa iniciativa de reflorestamento é a maior já empreendida
até o momento na região da Chiquitania e a dimensão
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Grande Chaco

Americano

Desafio regional

Visão de impacto

Durante 2015, foram desmatados 465.856

Favorecer a gestão sustentável e inclusiva da

hectares no Grande Chaco Americano (localizado

floresta, da água e da terra no Grande Chaco

na Argentina, Brasil, Bolívia e Paraguai), o que

Americano e propiciar o desenvolvimento de uma

equivale a uma média de 1.200 hectares por dia.

nova economia na região.

Este alto nível de desmatamento causa, por um

Estratégia

lado, a perda de biodiversidade com impacto sobre
a terra, o ciclo da água e a vida silvestre e, por
outro lado, a migração de comunidades rurais e
indígenas, que passam a integrar os cordões de
pobreza das zonas urbanas da região.

Promover uma governança participativa na região,
que assegure especialmente a participação das
comunidades indígenas e rurais nos espaços
de tomada de decisão e nas ações de vigilância
cidadã.
Gerar condições para a inovação social e
tecnológica como elementos chave para o
desenvolvimento sustentável da região.
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Resultados 2015

Grande Chaco Americano

Projeto Grande Chaco
Nanum Village beneficia
mais de 11 mil pessoas

Em Pampa del Indio, na província do Chaco, foram construídas 10 cisternas com sistemas de captação de água da chuva
Foto: Cortesia da Fundação Gran Chaco

Desde 2014, a Fundación Avina participa do projeto Grande

Nessa iniciativa, a Fundación Avina contribuiu para a elaboração

Chaco Nanum Village, que tem como objetivo promover

de uma proposta mais integral, somando outros componentes

o desenvolvimento das comunidades rurais isoladas no

como água e energia à conectividade e alfabetização digital.

Noroeste argentino a partir do fortalecimento de suas

Além disso, incentivou novas organizações especializadas em

capacidades, por meio da incorporação de inovações

diferentes áreas temáticas e de diversos setores a se unirem

tecnológicas e sociais que contribuam para satisfazer um

à iniciativa para que ela cresça e se amplie. A Fundación

conjunto prioritário de necessidades básicas tais como

Avina também foi responsável por parte do financiamento,

acesso à água para consumo humano, energia, educação,

administrou os recursos fornecidos pela Samsung Electronics

saúde, comunicações e informação.

Argentina S.A. para a realização dessa iniciativa e foi
responsável pela direção geral do programa.

Após um ano de trabalho, o Grande Chaco Nanum Village
se mostra um modelo eficiente e de impacto sustentável

Principais parceiros neste resultado: Samsung Electronics

nas comunidades isoladas do Grande Chaco argentino com

Argentina S.A., Fundação Gran Chaco, Associação Cultural

potencial para se tornar uma política pública, aproximando

para o Desenvolvimento Integral (Argentina), Fundação

soluções que contribuem para o acesso a serviços básicos e

Alimentaris, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária

fortalecem as capacidades dos habitantes locais para serem

da Argentina, governo da Província do Chaco, Fundação

protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Alguns dos

InterAmericana (IAF), Habitat para a Humanidade Argentina,

principais resultados alcançados pelo projeto são: oito centros

Fibertel e Toyota

Nanum em funcionamento, onde 8.850 pessoas puderam
acessar a internet, 60 artesãs receberam treinamento em

País impactado: Argentina

gestão comercial e administrativa e 67 jovens receberam
capacitação de trabalho. Além disso, foram instalados 24
painéis solares e 20 sistemas de captação de água da chuva
foram construídas, facilitando assim o acesso à água segura
para 62 famílias. O projeto beneficiou mais de 11 mil pessoas.

Impacto nos ODS:
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Meio milhão de pessoas foram
beneficiadas por um plano
de adaptação às mudanças
climáticas em Salta, Argentina

Em Salta, Argentina, o Sistema de Análise para as Mudanças Climáticas monitora os indicadores de sustentabilidade e de vulnerabilidade às
mudanças climáticas

O Grande Chaco Americano foi identificado como um

O Plano é um instrumento para a governança climática

bioma altamente vulnerável às mudanças climáticas. Por

e ambiental do município e é também um recurso para

isso, a sociedade civil organizada e os governos locais

qualificar o investimento público e direcioná-lo aos setores

criaram o Sistema de Análise para as Mudanças Climáticas

mais vulneráveis.

(SICCLIMA), desenvolvido pela organização boliviana
NATIVA, com o apoio da Fundación Avina e Redes Chaco. O
principal objetivo desse sistema é monitorar os indicadores

Principais parceiros neste resultado: NATIVA, município de

de sustentabilidade e de vulnerabilidade às mudanças e

Salta, Redes Chaco

atuar de maneira adequada, considerando as informações
fornecidas pelo sistema.

País impactado: Argentina

O SICCLIMA promove a incorporação do foco e ações de

Impacto nos ODS:

adaptação às mudanças climáticas à gestão administrativa
dos governos locais, por meio de um processo de análise
das vulnerabilidades das populações de seus territórios e
da formulação correspondente de estratégias voltadas para
criar e melhorar as condições e capacidades de adaptação,
buscando diminuir o impacto da variação climática na
segurança alimentar, na saúde humana, nos ecossistemas,
da disponibilidade de água e na gestão de riscos de
desastres naturais.
A primeira experiência do SICCLIMA no contexto urbano foi
realizada em Salta, Argentina, por meio do Plano Municipal
de Adaptação Urbana às Mudanças Climáticas, que foi
apresentado em novembro de 2015 e beneficia mais de
meio milhão de pessoas.
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Índice de

Progresso

Social
Desafio regional
Considerar o produto interno bruto (PIB) como principal ferramenta para medir o desenvolvimento resultou na
tomada de decisões que não priorizam a qualidade de vida dos habitantes do planeta nem sua sustentabilidade
nas gerações futuras. Atualmente, existe um consenso mundial sobre a necessidade de uma nova métrica que
incorpore dimensões do desenvolvimento humano sustentável, além das dimensões da saúde e qualidade de vida
presentes no Índice de Desenvolvimento Humano.

Visão de impacto

Estratégia

Melhorar as tomadas de decisão de interesse

Por meio do Índice de Progresso Social, fornecer

público a partir de um conceito de desenvolvimento

informações úteis e oportunas para os tomadores

que inclua crescimento econômico, igualdade,

de decisão do governo, setor privado e organizações

cuidado ambiental e democracia.

da sociedade civil que permitam identificar as áreas
que podem ser consideradas pontos fortes e pontos
fracos de cada país ou território em termos de
progresso social para que possam concentrar seus
investimentos onde eles poder contribuir mais para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
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Resultados 2015

Índice de Progresso Social

O Índice de Progresso Social
orienta o planejamento público
no Brasil e na Colômbia

O IPS fornece informações detalhadas sobre o progresso social de cada país para contribuir para a promoção do bem-estar integral dos cidadãos.
Cali, Colômbia

Em janeiro de 2015, o governador do estado no Pará,

dos investimentos planejados pelo governo federal para a

Simão Jatene, convidou nosso parceiro Beto Veríssimo, do

construção de mais banheiros. Isso permitiu melhorar as

IMAZON, para aplicar o Índice de Progresso Social (IPS)

condições de vida de 100 famílias e também a salubridade

em 772 municípios da Amazônia. Dessa parceria surgiu

do rio. A ferramenta já foi utilizada em dois territórios

um plano de governo com vinculação orçamentária para

de São Paulo e sua reprodução é fácil e gratuita. O IPS

os quatro anos seguintes, que tem como objetivo melhorar

Comunidades conta com o apoio metodológico da Social

de maneira sustentável a qualidade de vida de mais de 8

Progress Imperative e da rede Progresso Social Brasil, e é

milhões de pessoas, que será medida pelos indicadores do

liderado pela Fundación Avina.

IPS. A iniciativa contou com o apoio técnico e financeiro da
Fundación Avina.

O IPS continua crescendo e sendo aplicado em outros
países da América Latina. Em setembro de 2015, o IPS

Por outro lado, o IPS Comunidades começou a ser utilizado

Intercidades foi apresentado na Colômbia. Ele foi aplicado

em outra região do Brasil, em Medio Juruá, onde habitam

entre 2009 e 2014 para medir o progresso social em 10

50 comunidades ribeirinhas da Amazônia, e está sendo

cidades colombianas onde habitam 40% da população

coordenado pela Natura, Instituto Coca-Cola Brasil e

do país. Em dezembro de 2015, o prefeito eleito de Cali, a

companhia Ipsos. O IPS Comunidades é um instrumento

terceira cidade mais importante da Colômbia, utilizou os

de medição de desenvolvimento social a partir de dados

dados produzidos pelo IPS como referência para definir as

primários e conta com uma metodologia de articulação

prioridades da gestão pública e privada da cidade. Essa

de atores multissetoriais para definir prioridades e avaliar

iniciativa é resultado de uma parceria estratégica entre

resultados. Os resultados da aplicação piloto já estão

a Fundación Avina, Social Progress Imperative e Rede de

sendo utilizados para revisar o plano de desenvolvimento

Cidades Cómo Vamos.

territorial da região de Medio Juruá. Nesse sentido, uma
das ações realizadas foi a ampliação e direcionamento
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Índice de Progresso Social

O IPS é uma iniciativa da Social Progress Imperative

Países impactados: Brasil, Colômbia

(cocriada pela Fundación Avina) que utiliza 52 indicadores
para fornecer informações detalhadas sobre o progresso

Impacto nos ODS:

social de cada país, para que os formuladores de políticas
públicas, organismos internacionais de desenvolvimento,
organizações filantrópicas, organizações da sociedade
civil e do mundo acadêmico possam concentrar seus
investimentos nas áreas que mais contribuem para
melhorar o bem-estar integral de seus cidadãos.
Esses indicadores medem a capacidade dos países de
satisfazer as necessidades básicas de sua população, o
uso da infraestrutura e instrumentos que permitem aos
indivíduos e comunidades melhorar sua qualidade de vida,
e a existência de um ambiente propício para que todas
as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver seu
potencial pleno.
Principais parceiros neste resultado: Social Progress
Imperative, IMAZON, Natura, Instituto Coca-Cola Brasil,
Ipsos, Rede Progresso Social Brasil, Rede de Cidades Cómo
Vamos, representantes do governo do Pará

O IPS fornece informações detalhadas sobre o progresso social dos países para contribuir para a promoção do bem-estar integral dos cidadãos. Pará, Brasil
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Industrias

Extrativas

Desafio regional
Aproximadamente 35% da mineração mundial

social e econômico da região, respeitando os
direitos humanos e o meio ambiente.

última década, a renda do setor de mineração na

Estratégia

região cresceu mais do que no resto no mundo.

Apoiar o setor da mineração para alcançar níveis

Quatro dos países com maior biodiversidade do

maiores de compromisso com o objetivo de

mundo, um terço das reservas de água doce e

realizar mudanças concretas nas operações,

12% da superfície cultivável estão localizados na

visando à transparência, abertura ao diálogo,

América Latina. Um desafio importante para a região

participação pública na tomada de decisões,

é transformar a mineração em um projeto ético

contribuições para o bem-estar social das

de riqueza onde os direitos humanos, a dignidade

comunidades e desenvolvimento dos países onde

humana e o meio ambiente sejam respeitados.

operam.

Visão de impacto

Promover o desenvolvimento de novos modelos

ocorrem em países da América Latina. Durante a

Transformar as indústrias extrativas em um setor
inovador que contribua para o desenvolvimento

de negócio e tecnologias para que o setor da
mineração contribua para a construção de uma
economia com baixas emissões de carbono e uma
qualidade de vida melhor para as pessoas.
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Resultados 2015

Indústrias Extrativas

Colômbia fortalece sua adesão
à Iniciativa de Transparência
das Indústrias Extrativas

16 empresas do setor de mineração fortalecem o processo de adesão da Colômbia à EITI

Entre outubro e novembro de 2015, o processo de adesão

A construção de confiança, a divulgação dos acordos e o

da Colômbia à Iniciativa para a Transparência das Indústrias

trabalho colaborativo conseguiram comunicar muito bem e

Extrativas (EITI, pela sigla em inglês) foi fortalecido com

de maneira massiva a importância da iniciativa EITI, atraindo

o apoio de 16 empresas do setor de mineração-energia.

assim novas adesões.

Em 2014, a Colômbia deu um passo importante para a
estruturação de uma atividade extrativa mais transparente

A Fundación Avina, o grupo de transparência e os integrantes

ao ser aceita como candidata de um padrão global de

do Comitê tripartido da sociedade civil da EITI (formado pela

administração, acompanhamento e controle dos fluxos fiscais

Universidade Externado da Colômbia, Foro por Colombia

e contribuições financeiras das indústrias extrativas (petróleo,

e Transparencia por Colombia) incidiram na elaboração

gás e mineração). Atualmente, 331 países implementam o

de novas políticas de informação e acompanhamento das

padrão EITI (entre eles somente Peru e Guatemala na América

obrigações de pagamento das empresas e no uso adequado

Latina) e 20 são candidatos, inclusive a Colômbia.

desses pagamentos por parte do governo.

De acordo com os princípios da EITI, as empresas de
mineração e de hidrocarbonetos devem disponibilizar ao

Principais parceiros neste resultado: Universidade Externado

público informações sobre pagamentos de impostos e

da Colômbia, Foro por Colombia, Transparencia por Colombia,

royalties, enquanto que o governo deve divulgar o que recebe

Unidade de Planejamento de Mineração e Energia do

dessas empresas. Essas contas são então analisadas por

Ministério de Minas e Energia da Colômbia, Fundação Alianza

um auditor independente e todo o processo é monitorado

por la Minería Responsable, entre outros.

por um grupo de organizações da sociedade civil, que deve
contar com a participação de ONGs e universidades. A prática

País impactado: Colômbia

das empresas de informar seus pagamentos e a prática do
governo de informar o que recebe são fundamentais para criar
confiança entre os investidores, governo e comunidades onde
os projetos de mineração e petróleo são realizados.

Impacto nos ODS:
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Inovação

Política

Desafio regional

Visão de impacto

Na América Latina, o regime democrático como forma

Promover o fortalecimento do Estado Social de

de governo continua bastante forte. A maioria dos

Direito e o aumento da qualidade e efetividade

países latino-americanos têm governantes eleitos

democrática por meio de inovações sociais,

(eleições limpas, livres e frequentes), existem fontes

tecnológicas e institucionais que garantam aos

alternativas de informação, autonomia associativa

cidadãos o exercício de seus direitos.

e cidadania inclusiva. Entretanto, a democracia

Estratégia

como valor cidadão e prática institucional efetiva
continua sendo um grande desafio em nossas
sociedades. Em algumas regiões da América
Latina, a institucionalidade democrática tem dado
sinais contraditórios, reforçando em geral, por um
lado, mecanismos de democracia representativa e
ampliação formal de direitos, mas, por outro lado,
consagrando a vigência de uma parainstitucionalidade
alarmante, que em vista da impunidade perante graves
violações de direitos humanos, corrupção e outros
fenômenos negativos, torna-se uma bomba relógio
que poderia minar a legitimidade democrática.

Fortalecer espaços de articulação entre a sociedade
civil e o governo para incentivar inovações políticas e
institucionais que promovam mudanças sistêmicas
no âmbito do exercício do poder.
Promover espaços de reflexão e ação com expoentes
e organizações da sociedade civil que promovem
diferentes formas de intensificar a democratização
em seus espaços situados de interação.
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Inovação Política

Efetivação de 91 pactos de paz
territorial entre candidatos e
comunidades na Colômbia

Na Colômbia, foram efetivados 91 acordos de agendas de paz territorial priorizadas pelos habitantes.

Na Colômbia, a Fundación Avina e a Redprodepaz, por

e nacionais, o que permitiu um alcance de incidência eleitoral

meio de sua Coordenação Nacional e cinco programas de

que pode ser refletido em três níveis. O primeiro se refere à

desenvolvimento e paz (Cordepaz, Cordupaz, RedCaquetáPaz,

contribuição na construção da governabilidade democrática

Consornoc e AdelNariño), firmaram uma parceria para

por meio da geração de espaços de reflexão e debate das

apoiar as “Agendas de Incidência e Participação para o

propostas dos candidatos com a comunidade, promoção de

Desenvolvimento e a Paz” para efetivar 91 acordos de agendas

uma participação ativa e uma cidadania informada que seja

de paz territorial priorizadas pelos habitantes. O processo

capaz de votar de maneira consciente. O segundo se refere

envolveu cinco grandes territórios, 34 fóruns de incidência em

à configuração de uma Rede de Aprendizagem baseada

eleições de autoridades municipais, estaduais e regionais e

em parcerias territoriais que apresentam resultados de

quase 13 mil participantes de 300 organizações de base que

maior alcance e impacto. E o terceiro está relacionado ao

conversaram com 244 candidatos.

fortalecimento dos principais temas das agendas territoriais
nos planos e programas de governo, por meio de acordos

Apesar da articulação contínua que existe entre os

de vontades e pactos firmados onde há compromisso de

25 processos territoriais da Redprodepaz, há poucas

execução.

oportunidades de planejamento e atuação em processos de
incidência política e planos públicos. Por meio dessa iniciativa,

Principais parceiros neste resultado: Coordenação Nacional

os cidadãos rurais influíram nos planos de governo dos

Redprodepaz, Adel Nariño, CONSORNOC, Cordupaz, Rede

candidatos a prefeito e governador de cinco grandes regiões

CaquetaPaz, Cordepaz

que sofrem com a violência na Colômbia: Meta, Caquetá, Norte
de Santander e Arauca, Córdoba e Urabá, e Nariño.

País impactado: Colômbia

O apoio da Fundación Avina facilitou parcerias amplas e
sólidas de cinco Programas de Desenvolvimento e Paz, além
da mobilização de maiores recursos de outros atores locais

Impacto nos ODS:
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40 organizações da sociedade civil
formam uma rede transnacional
para combater a máfia
na América Latina

A Rede ALAS foi formalizada em assembleia realizada em maio de 2015 na Cidade do México
Foto: Cortesia da Rede ALAS

De 9 a 15 de maio, na Cidade do México, foi realizado o

Principais parceiros neste resultado: Libera, Cauce

primeiro encontro da Rede ALAS (América Latina Alternativa

Ciudadano

Social), organizado pela rede italiana Libera com o apoio
da Fundación Avina. O encontro reuniu membros de

Países impactados: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guatemala,

organizações da sociedade civil, acadêmicos e jornalistas

México

de 11 países da América Latina e da Itália com o objetivo
de gerar propostas de colaboração regional e internacional

Impacto nos ODS:

para enfrentar coletivamente os efeitos e impactos negativos
da máfia, tais como violência, corrupção, narcotráfico e
violações de direitos humanos.
A Rede ALAS, formada por 40 organizações e grupos da
região, trabalha de forma coordenada para dar visibilidade
ao impacto das violações de direitos humanos gerados por
esses fenômenos de criminalidade e ilegalidade, propondo
metodologias de intervenção para prevenir a violência e gerar
leis e políticas públicas que possam, de forma articulada, ser
mais eficazes no combate à atuação da máfia.
Além disso, a Rede ALAS apoia redes nacionais como a
Rede Retoño no México, a Rede Nacional Anitmáfia e La
Otra Trama na Argentina, o MOVICE na Colômbia e a rede
Boliviana Antimáfia.
A parceria da Fundación Avina com a organização italiana
antimáfia Libera foi fundamental para finalizar o processo
de articulação da rede ao mobilizar fundos e contribuir para
a programação da agenda, e ao contribuir com parte de seu
capital social nos países mencionados.

47

Migrações

Desafio regional

Estratégia

28 milhões de latino-americanos migraram de

Colaborar com atores chave nos Estados Unidos,

seus países de origem e seus direitos não são

México, América Central e América do Sul para

respeitados ou não existem em certos países.

identificar as causas dos problemas centrais no
sistema migratório da região e buscar soluções.

Visão de impacto
Promover e proteger os direitos humanos das
populações migrantes, refugiadas e requerentes
de asilo por meio da incidência em políticas
públicas relacionadas aos sistemas de políticas
migratórias, de acesso à justiça e de acesso ao
mercado de trabalho.

Promover uma coordenação formal e informal,
assim como ações colaborativas entre os diversos
atores na região para desenvolver capacidades
nos grupos da sociedade civil e uma vinculação
intersetorial.
Promover uma forma de pensar inovadora sobre
o desenvolvimento das comunidades de origem
e destino para facilitar a adoção de soluções que
possam produzir uma mudança sustentável.
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Resultados 2015

Migrações

Mexicanos no exterior
conseguem acesso a certidões
de nascimento para ampliar
seus direitos

As embaixadas e consulados do México iniciaram a emissão de cópias autenticadas de certidões de nascimento para beneficiar mais de 12 milhões
de mexicanos que residem no exterior

Durante anos, organizações e grupos organizados de

Principais parceiros nesta realização: governo do México,

migrantes mexicanos solicitaram a emissão de cópias

Ford Foundation, Open Society Foundations, Alianza

autenticadas de certidões de nascimento para proteger seus

Americas

direitos como migrantes no exterior. Desde 2014, a Alianza

Países impactados: México, Estados Unidos

Americas, com o apoio da Aliança para as Migrações na
América Central e México (CAMMINA, pela sigla em inglês),

Impacto nos ODS:

realiza ações para resolver essa situação.
Em janeiro de 2015, graças ao trabalho coordenado da
Secretaria de Relações Exteriores do México, Secretaria do
Governo e Registro Nacional de População e Identificação
Pessoal (RENAPO), as embaixadas e consulados do México
começaram a emitir cópias autenticadas das certidões
de nascimento para beneficiar mais de 12 milhões de
mexicanos que residem no exterior. Naquele mesmo mês,
foram emitidas cópias das certidões nos consulados
mexicanos no Reino Unido e Estados Unidos.
A CAMMINA (organização formada pela Fundación Avina,
Ford Foundation e Open Society Foundations) apoiou
financeira e estrategicamente a Alianza Americas em seu
trabalho de incidência, especificamente nos Estados Unidos
e México, para conseguir melhores condições para os
migrantes do México e América Central.
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A região ibero-americana
fortalece a norma para o acesso
à justiça de grupos vulneráveis

Países da Ibero-América aprovam o “Protocolo Ibero-americano de Atuação Judicial para Melhorar o Acesso à Justiça de Pessoas com Deficiência,
Migrantes, Adolescentes, Indígenas e Crianças”

Na 27ª Assembleia Plenária da Cúpula Judicial Ibero-

Protocolo Ibero-americano, que busca melhorar o acesso à

americana, realizada em Santiago, Chile, foi aprovado por

justiça por parte da população migrante e sujeita à proteção

unanimidade o “Protocolo Ibero-americano de Atuação

internacional, impactando assim, não somente o México, mas

Judicial para Melhorar o Acesso à Justiça de Pessoas com

também toda a região ibero-americana.

Deficiência, Migrantes, Adolescentes, Indígenas e Crianças”.
A Assembleia foi formada pelos presidentes dos supremos
tribunais de justiça e titulares dos conselhos judiciários dos

Principais parceiros neste resultado: Ford Foundation, Open

países da Ibero-América.

Society Foundations, Fundación Avina, Sin Fronteras IAP.

O instrumento foi criado pelo Superior Tribunal de Justiça

Países impactados: Países da Ibero-América

do México e será aplicado pelos juízes do Superior Tribunal
de Justiça dos países que emitiram resoluções garantindo o

Impacto nos ODS:

acesso à justiça aos grupos amparados pelo protocolo.
O protocolo contribui de maneira positiva para a legislação desses
países e estabelece um enquadramento comum para mais de 60
milhões de migrantes que vivem no continente americano.
A CAMMINA (organização formada pela Fundación Avina,
Ford Foundation e Open Society Foundations) acompanhou
e financiou o trabalho de incidência da organização Sin
Fronteras, que é pioneira na formalização de uma relação
estável com o Poder Judiciário mexicano, relação esta que se
fortalece ano após ano. Um dos resultados mais importantes
desse processo de incidência foi a criação do Protocolo de
Atuação para os agentes da justiça em casos que afetam
pessoas migrantes e sujeitas à proteção internacional no
México. Esse protocolo serviu de base para a criação do
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Reciclagem

Desafio regional
O aumento na geração de resíduos é um problema
de grande importância no mundo todo. Na América
Latina, o descarte de resíduos é feito principalmente
em depósitos de lixo a céu aberto, o que gera grandes

estratégicos, desenvolver e fortalecer sistemas
sustentáveis de gestão de resíduos e cadeias
de valor de reciclagem, para que reconheçam e
formalizem o papel de milhões de recicladores de
base na gestão sustentável de resíduos sólidos.

problemas de contaminação nos solos, no ar e nos
corpos de água.

Estratégia

Na região, segundo estimativas do setor,

Promover a liderança e a associatividade no setor

aproximadamente quatro milhões de pessoas
vivem da coleta de resíduos sólidos, prestando um
importante serviço ambiental que não é reconhecido
como tal, e o fazem em condições de marginalidade
e recebendo uma porcentagem baixa do valor
que geram. Apenas uma média de 8% trabalha de
maneira formal e organizada (em associações,
cooperativas, etc.), e uma porcentagem ainda menor
é reconhecida por seu trabalho e remunerada na

dos recicladores, para ampliar sua capacidade
de representação e construção de vínculos com
outros atores.
Promover a criação e execução de políticas
públicas e normas que estabeleçam sistemas
sustentáveis de gestão de resíduos que
reconheçam e fortaleçam o papel dos recicladores.

estrutura dos sistemas de gestão de resíduos.

Promover o desenvolvimento e crescimento de

Visão de impacto

cadeias de valor que incorporem cada vez mais

Em parceria com organizações de recicladores,

produtivos, a partir de uma perspectiva de

empresas, órgãos do governo e outros atores

volumes de materiais recicláveis aos processos
negócios inclusivos e uma nova economia.
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Resultados 2015

Reciclagem

Nova lei proíbe incineração
de resíduos sólidos em
Minas Gerais

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma lei que proíbe a incineração de resíduos sólidos
Foto: Cortesia do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável

Após uma grande mobilização liderada por recicladores de

tempo permite que milhares de recicladores possam continuar

base, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma

tendo trabalho, pois seu sustento depende da coleta de

lei que proíbe a incineração de resíduos sólidos no estado, que

materiais recicláveis, que seriam perdidos se não fosse o

possui mais de 21 milhões de habitantes.

trabalho desses recicladores.

A sociedade civil, liderada pelo Movimento Nacional

A Fundación Avina apoia o fortalecimento do Movimento

de Recicladores, juntamente com o Movimento Nossa

Nacional de Recicladores do Brasil há mais de 10 anos. Nessa

Belo Horizonte e o Instituto Nenuca de Desenvolvimento

ocasião, acompanhou o Movimento em reuniões, debates,

Sustentável (INSEA), com o apoio do deputado André Quintão,

eventos e audiências públicas para reforçar e difundir os

autor do projeto de lei, realizou uma campanha para informar e

impactos negativos da incineração de resíduos sólidos, de

conscientizar os parlamentares sobre a ineficiência ecológica

modo que a lei pudesse ser aprovada.

e econômica da forma como os resíduos estavam sendo
eliminados. Esses esforços resultaram na vigência da primeira

Principais parceiros neste resultado: Instituto Nenuca de

lei do país que proíbe a incineração de resíduos sólidos.

Desenvolvimento Sustentável, Movimento Nacional de
Recicladores do Brasil, Movimento Nossa Belo Horizonte.

Esse resultado beneficia os recicladores de Minas Gerais e
potencialmente todos os recicladores do Brasil, que somam

País impactado: Brasil

mais de 400 mil pessoas, segundo as estimativas. Uma prova
clara disso é o fato de que, após essa conquista, uma lei
parecida foi aprovada na cidade de Porto Alegre.
Essa lei é importante, porque a proibição da incineração de
resíduos sólidos evita a contaminação do ar e ao mesmo

Impacto nos ODS:
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5 associações de
recicladores no Peru
inauguram centros de
armazenamento

No Peru, recicladores que trabalham na coleta de materiais de maneira informal são reconhecidos agora formalmente nos sistemas municipais de gestão
integral de resíduos

No Peru, 80 recicladores que trabalham na coleta de

entregando seus resíduos separados às organizações e as

materiais de maneira informal conseguiram constituir

universidades colaboram para a conscientização de porta

cinco associações que cumprem os requisitos da Lei

em porta, para garantir maior fluxo de material.

do Reciclador, instrumento legal peruano que permite
a integração formal dos recicladores aos sistemas

A Fundación Avina acompanhou a elaboração, negociação

municipais de gestão integral de resíduos.

e execução desse projeto estratégico para o fortalecimento
dos recicladores, assim como o estabelecimento e gestão

Graças a um projeto estratégico realizado no Peru no

sustentável dos centros de armazenamento.

âmbito da Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva,
esses recicladores receberam treinamento técnico,

Principais parceiros neste resultado: Iniciativa Regional

vacinação, equipamentos e adotaram rotas de coleta

para a Reciclagem Inclusiva, Divisão de Água e Saneamento

seletiva de resíduos sólidos. Nas cidades de Chancay,

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundo

San Juan Bautista, Arequipa, Tiabaya e Cayma (que juntas

Multilateral de Investimentos do BID, Coca Cola América

possuem 450 mil habitantes), as organizações iniciaram

Latina, PepsiCo, Rede Latino-Americana de Recicladores,

a gestão autônoma de centros de armazenamento, com

Ministério do Ambiente do Peru, Natura, San Miguel

capacidade para 70 toneladas de material reciclável por

Industrias, Grupo Ciudad Saludable.

dia. Essa conquista melhora a posição dos recicladores na
cadeia de valor.

País impactado: Peru

Outro resultado a ser destacado é que os próprios

Impacto nos ODS:

municípios se comprometeram e investiram na capacitação
dos recicladores, facilitaram a obtenção de terrenos para
os centros de armazenamento e se responsabilizaram pela
logística do transporte e da conscientização de porta em
porta, para conseguir a adesão e colaboração dos vizinhos
no sentido de entregar seu lixo separado aos recicladores.
Graças a esse movimento, empresas locais também estão
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Tecnologia
para a Mudança

Social
Desafio regional

Visão de impacto

Nas últimas décadas, a revolução gerada pelo

Fortalecer a participação cidadã e a coconstrução

uso da internet e das tecnologias permite que

entre governo e sociedade por meio do uso das

os cidadãos tenham acesso a uma quantidade

tecnologias cívicas e de dados abertos para

cada vez maior de informações. O acesso às

acelerar os processos de mudança social na

redes permite que os cidadãos tomem decisões

América Latina e o cumprimento dos Objetivos de

melhores e exijam uma melhor prestação de

Desenvolvimento Sustentável.

contas de seus governantes. Entretanto, o
impacto das tecnologias na vida das pessoas
varia substancialmente entre os países. Além
disso, incorporar as políticas vinculadas ao
desenvolvimento e uso de novas tecnologias e
dados abertos em todos os níveis de governo
(federal, estadual e local) e adaptar a legislação
para promover a geração de valor público ainda
configuram como desafios nesse cenário.

Estratégia
Promover o uso das tecnologias cívicas, o
conhecimento aberto e os dados abertos entre
todos os setores da sociedade.
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Resultados 2015

Tecnologia para a Mudança Social

Democracy OS: de plataforma
social à democracia líquida a
serviço da gestão participativa

A plataforma de democracia líquida Democracy OS terá um novo spin-off

Graças a um processo de consolidação institucional

fortalecer a democracia, ampliando o acesso dos cidadãos

realizado com o apoio do Fundo Acelerador de Inovações

à tomada de decisões públicas. Porém, até o momento,

Cívicas, a organização argentina Democracia en Red

não havia um modelo de negócio para que a organização

participou do ciclo 2015 da Y Combinator, a aceleradora de

fosse autossuficiente. A participação na Y Combinator e a

negócios tecnológicos mais importante do Vale do Silício.

criação do spin-off contribui para a sustentabilidade dessa
iniciativa e serve como reconhecimento do potencial da

A Democracia en Red foi selecionada pelo seu projeto para

plataforma como ferramenta digital de inovação cívica.

desenvolver um spin-off da Democracy OS, sua plataforma
digital de tomada coletiva de decisões, que até o momento
era utilizada por ativistas, organizações civis e atores

Principais parceiros neste resultado: Omidyar Network

governamentais em processos cidadãos. A partir de agora,
a Democracy OS poderá ser também comercializada como

Países impactados: Argentina, Brasil, México, França,

um serviço de governança digital para qualquer tipo de

Tunísia, Espanha

organização.
Impacto nos ODS:
O Fundo Acelerador de Inovações Cívicas é uma iniciativa
criada pela Fundación Avina, Avina Americas e Omidyar
Network para promover o desenvolvimento de projetos
de software livre de caráter cívico, com padrões de dados
abertos.
A Democracia en Red é uma organização sem fins
lucrativos que desenvolve estratégias inovadoras para
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A plataforma ATuServicio.uy
melhora o acesso dos uruguaios
aos serviços de saúde

Com a plataforma ATuServicio.uy, os cidadãos uruguaios podem tomar decisões informadas para escolher a empresa prestadora de serviços de saúde
que melhor se adeque às suas necessidades e preferências.

Desde 2015, os cidadãos uruguaios podem tomar decisões

Principais parceiros neste resultado: Ministério da Saúde

informadas para escolher a empresa prestadora de serviços

Pública do Uruguai, DATA Uruguai

de saúde que melhor se adeque às suas necessidades
e preferências, graças à plataforma ATuServicio.uy. Esta

País impactado: Uruguai

plataforma é fruto de uma articulação entre o Ministério da
Saúde Pública (MSP), a Agência para o Desenvolvimento do

Impacto nos ODS:

Governo Eletrônico (AGESIC) e a organização DATA, todos do
Uruguai, com o apoio da Fundación Avina e Omidyar Network,
por meio do Fundo Acelerador de Inovações Cívicas.
Antes do lançamento da plataforma, quem buscava essas
informações tinha que baixar uma planilha de cálculo em
formatos fechados do MSP. De um total de 1,5 milhão de
cidadãos suscetíveis a mudar de prestadora (quase 50% da
população total do Uruguai), o Ministério recebia em média
500 downloads de informações por ano. Só em 2015, a
plataforma ATuServicio.uy realizou mais de 40 mil sessões.
A plataforma servirá como canal de comunicação entre os
usuários e o MSP com dois objetivos: oferecer formatos
variados de acesso às informações e criar um espaço de
comunicação direta e feedback.
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Avina
em números
Investimentos na América Latina
O volume total de recursos mobilizados em 2015 pela

milhões de dólares. Para isso, investiu 10,5 milhões de

Fundación Avina, doados por seu fundador através da

dólares nos custos de realização e acompanhamento dos

VIVA Trust e por outros doadores, superou o valor de 36,4

programas.

milhões de dólares. Esse valor foi mobilizado da seguinte
maneira: a Fundación Avina investiu diretamente 9,5

A contribuição programática total da Avina superou 520

milhões de dólares em 467 iniciativas de seus parceiros na

milhões de dólares, desde 1994. Nesses 21 anos, a Avina investiu

América Latina e ajudou a destinar investimentos sociais

diretamente mais de 400 milhões de dólares em iniciativas de

de outras instituições financiadoras no valor total de 16,4

seus parceiros em prol do desenvolvimento sustentável.

Investimentos
Total desde
1994-2015

2013

2014

2015

400.161.000

12.606.000

12.609.000

9.493.000
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*Valores em dólares

Avina em números

Mobilização financeira 2013-2015
O valor da mobilização de terceiros inclui as contribuições de outras organizações aos investimentos da Avina ou às
mesmas causas de forma direta, em parte graças ao apoio da Avina em aproximar esses investidores e as organizações
parceiras. Vale ressaltar que a contribuição programática da Avina inclui tanto o investimento social (doações), como a
ação direta da equipe da Avina.
Desde 1994, o total mobilizado juntamente com outras fonte foi superior a 1 bilhão de dólares.
Indicadores
em dólares

2013

2014

2015

Contribuição
programática

22.004.932

22.049.929

20.001.503

Mobilização a
terceiros

27.411.830

33.606.594

16.425.269

Total
mobilizado

49.556.762

55.656.523

36.426.772

Administração
Avina

5.288.914

4.637.316

5.015.983
*Valores em dólares

Fontes de Fundos – 2015
O quadro a seguir ilustra a diversidade de fontes de recursos recebidos pela Avina durante 2015:
15.500.000
VIVA Trust

450.000

Ford Foundation

165.017

International
Development Research
Centre

50.000

Social Progress
Imperative

622.557

Open Society
Foundations

432.179

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

130.000

PepsiCo, Inc.

47.500

Iner-American
Foundation

Total: 23.335.505

526.660

Grupo Danone

352.388

Coca-Cola South Latin
(Argentina e Peru)

129.431

S.C. Johnson & Son de
Argentina S.A

45.000

Skoll Foundation

*Valores em dólares

521.602

OAK Foundation

350.000

GP Leal Administração
e Participações

114.725

Climate and Land
Use Alliance

41.402

Agência Suíça para
o Desenvolvimento e
Cooperação

521.154

Omidyar Network
Fund Inc

200.000
Xylem, Inc

88.000

Citi Foundation

6.453

Oleoductos Centrales
s.a. OCENSA

514.769

Latin America Regional
Climate Initiative

181.555

Samsung Electronics
Argentina, S.A.

74.980

UN Habitat

2.270.133
Outros
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Escritórios e contatos

Escritórios e contatos
Fundación Avina

Conselho Diretor

Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton Panamá,
República do Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Sean McKaughan, presidente
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead

Fundador
Stephan Schmidheiny

Diretores

Gabriel Baracatt
Diretor executivo

Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social
Lorena Gulli
Diretora de Administração e Finanças
Marcia Pregnolatto
Diretora de Desenvolvimento Humano
Marcus Fuchs
Diretor de Parcerias Estratégicas

Carlos March
Diretor de Comunicação Estratégica

Escritórios e contatos
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 9 (5000)
Córdoba, Argentina Tel: +[54] (351) 598 1601
Bolívia
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolívia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net
Brasil
Praça Mahatma Gandhi, 02 –
salas 1019/1020
Centro 20.031-908 Rio de Janeiro, Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net
Chile
Las Hortensias 2882, Providencia
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 2333 0516
info.santiago@avina.net

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

Costa Rica
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, Paraguai
Tel: +[595] (21) 612 747
info.asuncion@avina.net
Peru
Av. Armendáriz 480, Piso 2, Oficina 215
Miraflores, Lima 18, Peru
Tel: +[51] (1) 625-4722
info.lima@avina.net

Colômbia – Cecilia Barja
cecilia.barja@avina.net
Cuba – Pamela Ríos
pamela.rios@avina.net
Costa Rica – Lil Soto
lil.soto@avina.net
Equador – Carolina Zambrano
carolina.zambrano@avina.net
Guatemala – Cynthia Loría
cynthia.loria@avina.net
México – Valeria Scorza
valeria.scorza@avina.net

Responsáveis nacionais
Argentina - Marcela Mondino

Nicarágua – Edgard Bermúdez
edgard.bermudez@avina.net

marcela.modino@avina.net
Paraguai – Eduardo Rotela
Bolívia – Miguel Castro

eduardo.rotela@avina.net

miguel.castro@avina.net
Peru – Luis Miguel Artieda
Brasil – Glaucia Barros
glaucia.barros@avina.net
Chile – Francisca Rivero
francisca.rivero@avina.net

luismiguel.artieda@avina.net
Venezuela – Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net
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Escritórios e contatos

Contatos nos países sem equipe
presente

Contato dos Programas
Acesso a Água

El Salvador – Cynthia Loría

acceso.agua@avina.net

cynthia.loria@avina.net
Mudanças Climáticas
Honduras – Cynthia Loría

cambioclimatico@avina.net

cynthia.loria@avina.net
Cidades Sustentáveis
Porto Rico – Miguel Castro

ciudades.sustentables@avina.net

miguel.castro@avina.net
República Dominicana – Edgard Bermúdez
edgard.bermudez@avina.net
Uruguai - Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net

Energia e Indústrias Extrativas
energia@avina.net
Estratégia para o Bioma Amazônico
eba@avina.net
Grande Chaco Americano
granchacoamericano@avina.net
Índice de Progresso Social
indicedeprogresosocial@avina.net
Inovação Política
institucionalidad@avina.net
Migrações
migraciones@avina.net
Negócios de Impacto
negociosdeimpacto@avina.net
Reciclagem Inclusiva
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnologia para a Mudança Social
tecnologiacambiosocial@avina.net
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Relatório Anual 2015
Fundación Avina

Contato: comunicaciones@avina.net

www.avina.net
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facebook.com/avina.net

@fundacionavina

youtube.com/fundacionavina

