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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 Desde 2016, somos a organização que
coordena a Plataforma de Inovação com Sentido.

Visão

Missão

Desejamos uma América Latina próspera,

A partir da América Latina, impactar o

integrada, solidária e democrática, inspirada

desenvolvimento sustentável, criando

em sua diversidade e constituída por uma

condições favoráveis para que atores

cidadania que a posicione globalmente a partir

diversos possam contribuir juntos para

de seu próprio modelo de desenvolvimento

o bem comum.

inclusivo e sustentável.

Plataforma de Inovação com Sentido

Presença física
Atividades por meio de
parceiros e redes

Onde trabalhamos
Trabalhamos em 19 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 6 países (Cuba, El Salvador, Haiti, Honduras, República Dominicana e Uru-

Desde 2016, a Fundación Avina coordena a Plataforma de Inovação com Sentido.

guai), apoiamos atividades por meio de parceiros e redes. Também contamos com

O objetivo da Plataforma é, por um lado, aumentar o nível de colaboração por meio de

colaboradores nos Estados Unidos e Europa. Eles facilitam a construção de parcerias

um novo modelo de gestão que efetivamente articula vários atores, e por outro, combinar

com organizações interessadas em apoiar processos de inovação e transformação na

inovação tecnológica, inovação social e inovação em modelos de negócio para colocá-las

América Latina. Desde 2015, ampliamos nossa presença para a África, mais precisamen-

a serviço do desenvolvimento sustentável. Tudo isso visando gerar impacto em uma nova

te para a região da África Oriental, para que as transformações da América Latina come-

escala e com maior eficácia.

cem a ter impacto global.
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Mensagem do Presidente

Mensagem do
Presidente
Colaboração e uma inovação tripla para a mudança
Analisando os acontecimentos dos últimos seis meses,

Nesses momentos, é importante unir esforços com parceiros

sei que há muitas tendências regionais e internacionais

de valores semelhantes e manter o foco em um mundo

altamente complexas que reverberam no continente

melhor, para que todos nós possamos orientar o processo de

americano. Os pilares da economia globalizada e o

redefinição do rumo em nossas comunidades e países.

equilíbrio entre os países, os grupos de interesse e as visões
ideológicas que permeiam nosso dia a dia estão em plena

Em 2016, tivemos notícias muito boas. Fomos testemunhas

mobilização (evolução). Em alguns casos, há confusão

da adição do Chile como o sexto país na região a aprovar

e falta de clareza sobre os novos pilares e equilíbrios que

uma Lei de Fomento à Reciclagem, que protege os

surgirão para nos dar uma base firme para o progresso

recicladores e suas cooperativas. Por outro lado, no Brasil,

futuro.

o Supremo Tribunal proibiu o financiamento de campanhas
eleitorais e de partidos políticos por parte de empresas.

A Fundación Avina acredita firmemente que os momentos

Na Colômbia, a Fundación Avina trabalhou e continua

de grande mudança, por mais tumultuosos e desafiadores

trabalhando com a Redprodepaz no processo de transformar

que sejam, também representam oportunidades para

a promessa de paz em realidade, justamente nas regiões

melhorar as estruturas e os sistemas com o desejo de

mais afetadas pela violência.

construir um amanhã mais sustentável.
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Mensagem do Presidente

Também comemoramos uma ampliação dos direitos dos

O Conselho Administrativo da Avina está muito entusiasmado

Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, que

migrantes por meio da criação da Unidade de Investigação

com o recente lançamento da Plataforma de Inovação com

incluem líderes, organizações de base, fundações, empresas e

de Delitos para Pessoas Migrantes e do Mecanismo de

Sentido, uma colaboração entre a Fundación Avina, CAF

organizações internacionais de cooperação. Todos são atores

Apoio Exterior Mexicano de Busca e Investigação, além da

-Banco de Desenvolvimento da America Latina, Fundação

fundamentais para nosso trabalho e é somente por meio da

regulamentação de uma nova lei de direitos da infância no

Alfredo Zolezzi, World-Transforming Technologies e Social

colaboração com cada um de vocês que podemos contribuir

México que estabelece sobre a não detenção de crianças

Progress Imperative, entre outros, para articular inovação

para o impacto, que é nossa razão de ser. Muito obrigado por

migrantes. Migrações foi um dos temas de maior impacto

social, inovação tecnológica e inovação em modelos

confiar na Fundación Avina.

em 2016 em todo o mundo. Na Fundación Avina, decidimos

de negócios para gerar uma maior transformação nas

aumentar nossa atenção a essa agenda, por seu significado

comunidades que mais necessitam.

Gostaria de destacar especialmente à Viva Trust, que
continua sendo nosso parceiro mais constante e firme na

ético e estratégico. Migrar é um direito humano e uma fonte
Coordenada pela Fundación Avina, a Plataforma de Inovação

realização de nossa missão, e também ao fundador da

com Sentido manifestou o desejo de colaborar com qualquer

Avina, Stephan Schmidheiny, cuja visão continua guiando

Esses avanços, resultados de múltiplos esforços de uma

organização que busque inovação social, empresarial ou

nosso rumo institucional. Agradeço aos outros membros do

grande associação de parceiros e setores, nos enchem

tecnológica em prol da sustentabilidade e da dignidade

Conselho Administrativo da Fundación Avina, pelo esforço

de esperança para o futuro. O processo colaborativo de

humana. Sabemos que em momentos de mudança e

contínuo em apoiar a talentosa equipe da nossa Fundação

mudança que guia as ações da Fundación Avina continua

desequilíbrio, a inovação pode ser uma ferramenta poderosa

e sua rede de entidades nos diferentes países da América

mostrando que é possível realizar mudanças em escala

para redefinir as regras do jogo e beneficiar um grupo

Latina. Ao nosso diretor executivo, Gabriel Baracatt, e aos

quando grupos diversos convergem em objetivos comuns.

muito maior de seres humanos com uma vida mais segura,

incríveis profissionais da Fundación Avina, meus parabéns

saudável e próspera.

pelos impactos e pelo bom desempenho em 2016, que nos

de integração e prosperidade para a América Latina.

enchem de satisfação.

O processo colaborativo de mudança é uma inovação social
que gera muitos resultados na região, em diferentes áreas

Em 2016, a Plataforma não tardou em levar esse conceito

programáticas. Agora, a Fundación Avina eleva seu desejo de

de “tripla inovação” a campo, onde já estamos trabalhando

colaboração a outro nível.

ao lado de novos parceiros na criação de soluções para
comunidades no Chile, Brasil e Haiti. Espero poder mostrar os
resultados iniciais dessas ações neste mesmo espaço dentro

Sean McKaughan
Presidente do Conselho Diretor

de 12 meses.

ÍNDICE

6

Mensagem do Diretor Executivo

Mensagem do
Diretor Executivo
Atuar, refletir, aprender e voltar a atuar para o impacto
O ano de 2016 foi um dos anos mais desafiadores já vividos

Temos orgulho também de termos contribuído ao lado de

pela Fundación Avina, pois mais uma vez decidimos abrir

nossos parceiros para evitar o desmatamento de dezenas de

nosso ciclo de aprendizagem e nos perguntar como e o que

milhares de quilômetros quadrados de floresta amazônica

fazer para gerar um impacto em maior escala, como otimizar

e chaquenha. Embora esta seja uma realização importante,

os escassos recursos e maximizar a colaboração entre os

em vista da situação de um planeta que já superou quatro

diversos parceiros com quem compartilhamos agendas e

dos nove limites planetários (mudanças climáticas, taxa de

visões.

extinção de espécies, mudanças no uso do solo e fluxos
biogeoquímicos de fósforo e nitrogênio), nossas ações são

Esse processo nos leva a assumir humildemente que nossas

necessárias, porém insuficientes.

realizações, embora muito importantes e relevantes, não

ÍNDICE

são suficientes em vista de uma realidade que nos supera

Por isso, com ousadia e determinação, criamos a Plataforma

amplamente. Estamos orgulhosos, por exemplo, de termos

de Inovação com Sentido, partindo do princípio de que

contribuído com nossos parceiros para que mais de 3 milhões

se formos capazes de articular inovação social, inovação

de latino-americanos tenham acesso a água segura. Porém,

tecnológica e inovação em modelos de negócios, poderemos

essa quantidade torna-se escassa frente à realidade global que

acelerar os processos de transformação social e gerar um

nega esse direito a 660 milhões de pessoas no planeta.

impacto em maior escala, além de otimizar os investimentos.
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Mensagem do Diretor Executivo

Essa plataforma é a expressão máxima da colaboração,

Outro acontecimento importante foi a renovação da

Tanto a Plataforma de Inovação com Sentido como o

que pretende ser global e local ao mesmo tempo, além

colaboração com a Omidyar Network. Após a experiência

Fundo Verde para o Clima fizeram do ano de 2016 um

de uma ponte com os Objetivos de Desenvolvimento

produtiva do Fundo Acelerador de Inovações Cívicas

ponto de inflexão para a organização no que diz respeito

Sustentável (ODS) como consenso global para o impacto.

e seus resultados positivos em termos de impacto, a

a continuar aumentando a escala de seus impactos. À

Omidyar e a Fundación Avina reafirmaram o compromisso

expansão territorial consolidada ao longo dos anos, que

Outra decisão tomada em 2016 foi assumir nosso papel

de promover o uso da tecnologia como ferramenta

nos permite chegar à maior dos países latino-americanos

como organização latino-americana comprometida na luta

para acelerar a mudança social na América Latina.

e ter presença nos Estados Unidos e Europa, agora

contra as mudanças climáticas e aplicar o Fundo Verde

Para isso, formaram a Aliança Latino-Americana para

somamos espaços coletivos e parceiros estratégicos para

para o Clima (GCF, pela sigla em inglês). Em dezembro de

a Tecnologia Cívica (ALTEC), um fundo comprometido

aumentar a escala de nossos impactos.

2016, fomos credenciados pelo Fundo e nos tornamos a

com o desenvolvimento e a promoção de plataformas

primeira organização latino-americana da sociedade civil a

e aplicativos que facilitem a participação cidadã para

Agradecemos aos nossos parceiros e sócios por continuar

ser membro desse espaço.

melhorar a transparência e a prestação de contas dos

vendo a Fundación Avina como uma organização que

governos, combater a corrupção e favorecer o acesso a

agrega valor às suas ações e à sociedade.

Queremos ser um veículo que estabeleça agendas

serviços públicos de qualidade.

climáticas entre comunidade e governos por meio
de ações de adaptação e mitigação dos efeitos das

Também renovamos o compromisso de colaboração com

mudanças climáticas e da promoção da execução efetiva

a Iniciativa Regional para a Reciclagem Inclusiva (IRR). Os

do Acordo de Paris, ODS e políticas climáticas nacionais.

sócios da IRR (Banco Interamericano de Desenvolvimento,

A Fundación Avina contribui direta e indiretamente para

através da sua Divisão de Água e Saneamento e do

alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

FOMIN, empresas PepsiCo América Latina e Coca-Cola

definidos pelas Nações Unidas e vincula seus impactos

América Latina, Rede Latino-Americana de Recicladores

a essas metas. Além disso, participamos de espaços que

e Fundación Avina) reforçaram seu compromisso com

promovem os ODS e mantemos diálogos para avançar em

a agenda de reciclagem inclusiva e com o IRR como

parcerias de acompanhamento em sua implementação.

plataforma para destinar seus investimentos estratégicos

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

nessa área, e aprovaram uma nova fase da iniciativa até
2020, na qual a Fundación Avina centraliza a operação da
plataforma.
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Plataforma de Inovação com Sentido

Plataforma de
Inovação com Sentido

Plataforma de Innovación con Sentido

Em 2016, nasceu a Plataforma de Inovação com Sentido, uma

Cerca de 4 milhões de pessoas ainda vivem em situação de

iniciativa promovida pela Fundación Avina, CAF-Banco de

pobreza no mundo, 1,2 milhão de pessoas não possuem acesso a

Desenvolvimento da América Latina, Fundação Alfredo Zolezzi,

eletricidade e a cada 90 segundos uma criança morre por beber água

Social Progress Imperative e World-Transforming Technologies,

contaminada. Ainda há 925 milhões de pessoas que sofrem de fome

que articula inovação social, inovação tecnológica e inovação em

crônica em todo o mundo e 111 milhões de latino-americanos vivem

modelos de negócio com o objetivo de acelerar o impacto social e

em favelas. Frente a esses grandes desafios regionais e globais,

gerar mudanças sustentáveis na América Latina.

acelerar a velocidade e aumentar a escala de nossas realizações é
fundamental.

Todas as organizações que promovem a iniciativa contribuem para o
desenvolvimento sustentável há vários anos e avaliam positivamente

Espera-se que 4 milhões de latino-americanos sejam beneficiados

os resultados alcançados nos âmbitos de redução da pobreza e

pelos resultados da Plataforma de Inovação com Sentido até o fim

sustentabilidade ambiental. Entretanto, apesar dos excelentes

de 2017 por meio de mudanças em políticas públicas e melhoria do

resultados obtidos, a experiência indica que atuando de forma

acesso, cobertura e qualidade de bens e serviços públicos.

individual não se alcança a escala e a eficácia desejadas.
Esse espaço colaborativo está aberto à participação de todas as
É por essa razão que a Plataforma de Inovação com Sentido

organizações globais, regionais, nacionais e locais que compartilhem

promove e adota um modelo de trabalho multissetorial colaborativo

dos princípios, objetivos e acordos de funcionamento da Plataforma

(mais do que a soma do trabalho independente de cada um dos

e queiram fazer parte da mudança.

participantes), que somado à “tripla inovação” (mais do que a
aplicação de cada uma dessas inovações de forma independente),
tem potencial para aumentar o impacto social, acelerar os resultados
e aumentar a escala das mudanças que permitem enfrentar os
desafios do desenvolvimento sustentável.
ÍNDICE
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Plataforma de Inovação com Sentido

Inovação
social

Inovação
tecnológica

Inovação em
modelos de
negócio

Inovação com
Sentido

Inovação social

Inovação tecnológica

Inovação em modelos de negócio

Inovação com Sentido

Gerar soluções para problemas sociais por

Colocar a ciência e a tecnologia a serviço da

Adotar modelos de negócio que tenham em

Articulação de inovação social, inovação

meio do trabalho conjunto e colaborativo

superação da pobreza, além de acelerar e

sua essência o impacto social e ambiental

tecnológica e inovação em modelos de

da sociedade civil e dos setores público

aprofundar os processos de transformação

para estabelecer um sistema econômico

negócio para acelerar o impacto social e

e privado, assim como a construção de

que diminuem as desigualdades na

sustentável e integrador.

gerar mudanças sustentáveis.

uma visão comum de todos os envolvidos,

sociedade, reduzem o impacto climático

em prol das pessoas em situação de

e promovem uma economia de baixa

vulnerabilidade.

emissão de carbono.
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Mensaje del Presidente

Com quem estamos
mudando o mundo
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Parcerias 2016

Parcerias
2016
Em seu compromisso de aumentar o impacto das iniciativas lideradas em conjunto com nossos parceiros, buscamos garantir a mobilização e aumento de recursos. Para isso, a
Fundación Avina avança na construção de vínculos importantes com diferentes empresas, organizações, fundações e organismos de cooperação internacional interessados em investir no
desenvolvimento sustentável da América Latina. A cada ano, esses vínculos se traduzem em parcerias muito importantes por meio das quais são asseguradas novas fontes de financiamento
que permitem desenvolver uma ampla gama de atividades que geram mudanças concretas e positivas na vida de milhares de pessoas na região. A seguir, apresentamos um resumo dos
acordos firmados em 2016:
Agência Suíça para o Desenvolvimento e a

Águas Danone da Argentina, S.A. — Solução de

American Endowment Foundation — Campanha

Cooperação (COSUDE) — Contribuição para a

água segura para 130 famílias no Salado Norte de

de arrecadação liderada pela Xylem, Inc. na qual

qualidade e gestão do serviço de água e saneamento

Santiago del Estero, na Argentina. O modelo parte

seus funcionários contribuem com fundos para o

no Peru e outros países da América Latina. A

da integração de diversas organizações sociais para

programa de Acesso à Água da Fundación Avina.

parceria COSUDE–Fundación Avina acompanha

criar conjuntamente uma solução para os problemas

e incide nas vontades políticas e nas estruturas

de acesso à água a partir do que cada grupo sabe

de tomada de decisões, sob um esquema de

fazer de melhor.

Regional

cooperação multissetorial no âmbito dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.

Andina, S.A. — Projeto voltado para alcançar a
sustentabilidade econômica da cooperativa de
AMBEV S.A. — Construção da plataforma Saveh para

reciclagem Los Carreros da cidade de Córdoba, por

melhorar a eficiência hídrica de pequenas e médias

meio da elaboração e realização de um programa de

indústrias, e com o apoio do SISAR Ceará, fornecer

criação de pontos verdes para a entrega voluntária de

acesso à água em comunidades com baixo Índice de

garrafas PET.

Desenvolvimento Humano no Semiárido brasileiro.
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Parcerias 2016
Banco Interamericano de Desenvolvimento (FOMIN

Banco Interamericano de Desenvolvimento — Apoio à

Citi Paraguai e Argentina – com fundos providos pela

e Aquafund), Coca-Cola Foundation e PepsiCo Inc.

implementação da tecnologia Plasma Water Sanitation

Fundação Citi — Realização da V e VII edições do Prêmio Citi

— Avanço na segunda fase da Iniciativa Regional para

System (PWSS) com a instalação de 25 Camp Units

Melhores Microempreendimentos no Paraguai e Argentina,

a Reciclagem Inclusiva (IRR) para adotar e fortalecer

para beneficiar aproximadamente 1.200 famílias de

respectivamente. No Paraguai, 7 microempreendedores

sistemas de reciclagem que melhorem a qualidade de

comunidades rurais e em situação de vulnerabilidade

foram premiados, e foi realizada a primeira edição do Prêmio

vida dos recicladores de base e aumentem os níveis

no Chile. No Panamá, o apoio foi fundamental para a

Jovens Microempreendedores, que incluiu a criação do

de reciclagem na América Latina e Caribe. A IRR

realização do VII Encontro de Gestão Comunitária da

estudo Unificação de Conceitos de Inclusão Financeira e

conta com a participação do Banco Interamericano

Água em 2016.

Microfinanças para sua Universalização, validado com a

de Desenvolvimento (FOMIN e Divisão de Água e

Estratégia Nacional de Educação Financeira. Na Argentina,

Saneamento – Aquafund), Coca-Cola Foundation,

foi apresentado o Prêmio Citi Microempresa e foi mantido

Fundación Avina, PepsiCo, Inc. e Rede Latino-

o apoio ao programa de sustentabilidade de residências

Americana e do Caribe de Recicladores (Rede LACRE).

apoiado junto ao Fórum de Habitação Social e Eficiência

Em 2016, ficou acordada a continuação da plataforma

Energética (FOVISEE) e Weatherizers Without Borders

até 2020, e foram firmados acordos com os diferentes

(WWB), na segunda fase.

parceiros para que a Avina execute os fundos que cada
um destine à IRR. Além disso, foi firmado um acordo
quadro com o Fundo Danone pour l’Ecosystème para
coinvestir com a IRR em projetos na Argentina, Brasil e
México.

CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina
— Fortalecimento da Plataforma de Inovação com
Sentido, coordenada pela Fundación Avina. Trata-se
de uma iniciativa aberta a atores regionais, nacionais
e locais, que apoia processos mais amplos de
colaboração e integra inovação social, tecnológica e

Regional

em negócios com o objetivo de acelerar e aumentar a
escala e a eficiência das mudanças sociais.

Cities Alliance — Integração da população migrante
deportada dos Estados Unidos para as cidades da Guatemala
para criar um mecanismo intersetorial de inclusão trabalhista
e social dessa população, com foco nas mulheres. O projeto
também busca incidir em marcos legais que permitam a
sustentabilidade desse mecanismo.

Regional
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Parcerias 2016
Climate and Land Use Alliance, Instituto Clima e
Sociedade, e Oak Foundation — Apoio ao Observatório
do Clima, um fórum de 35 organizações da sociedade
civil para a incidência na construção de bases de
descarbonização na economia brasileira. O apoio visa
fortalecer o Observatório política e institucionalmente,
e gerar recomendações para a estratégia de
desenvolvimento do país em longo prazo, alinhada
com o Acordo de Paris. O Sistema de Estimativas de
Emissões de Gases Efeito Estufa (SEEG) é a principal
iniciativa promovida pela parceria. O apoio é realizado
por meio de um consórcio formado pelo Instituto Clima
e Sociedade (ICS), Oak Foundation e CLUA.

Comunidad Empresaria — Acordo por meio do qual
a Fundación Avina ofereceu apoio estratégico para
a definição de um objetivo concreto de impacto na
sociedade e o desenvolvimento de um plano de ação
para promover uma cidadania empresária que incida
na geração de bens públicos de qualidade, definindo
o acesso ao desenvolvimento social por parte de
setores em situação de vulnerabilidade como o
primeiro bem público a ser construído.

Ford Foundation e Open Society Foundations —
Renovação do compromisso das duas organizações
para continuar apoiando a Aliança para as Migrações
na América Central e México (CAMMINA). Em sua
nova fase de refinamento e consolidação, a CAMMINA
concentra sua ação em três objetivos principais:
reformulação e adoção de políticas migratórias de
modo para que sejam coerentes com os diversos
fluxos migratórios, acesso à justiça para os migrantes
e proteção proativa dos direitos trabalhistas dos
migrantes de acordo com as necessidades regionais do
mercado.

Regional
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH — Cofinanciamento para
a escola de desenvolvimento e paz da Redprodepaz,
no âmbito do programa “La Vida Querida”, cuja
principal meta consiste em que as organizações rurais
da Redprodepaz contem com o conhecimento, as
habilidades e a estrutura necessárias para atuar na
construção de bens públicos local e nacionalmente em
territórios selecionados, contribuindo para fortalecer a
democracia e o Estado de direito na Colômbia.

Coca-Cola — O ano de 2016 marca o quinto ano do
apoio à “Iniciativa + ÁGUA” na Argentina para viabilizar
a doação para três projetos (Guanacache, La Calera
e Llancanelo) que impactam em reservas ou zonas
húmidas protegidas localizadas em bacias com
interesse hídrico. No Peru, a iniciativa promove a gestão
das zonas de interesse hídrico na Reserva de Biosfera
Oxapampa Asháninka Yánesha, localizada no estado de
Pasco, sob a liderança do Instituto del Bien Común.

International Business Machines Corporation (IBM)
— Colaboração por meio de consultorias oferecidas
para apoiar as iniciativas do Índice de Progresso
Social e Reciclagem Inclusiva, especialmente para
melhorar a comunicação com os stakeholders dos
dois programas.
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Parcerias 2016

Municipalidade da Cidade de San Luis — Acordo
quadro para apoiar ações que contribuam para
promover um governo transparente e uma cidadania
participativa, facilitando assistência técnica,
coordenação de capital social, presença em reuniões
públicas, oferecimento de oficinas e assessoria
estratégica para o desenvolvimento do programa
“San Luis Capital da Democracia Participativa”.

Omidyar Network — Renovação da colaboração

Social Progress Imperative — Posicionamento

entre a Omidyar Network e a Fundación Avina para

do Índice de Progresso Social na América do Sul

estimular o desenvolvimento e a promoção de

através da identificação das necessidades de

plataformas e aplicativos que facilitem a participação

investimento, compromisso de atores diversos com

cidadã para melhorar a transparência e a prestação

o aprimoramento dos indicadores socioambientais e

de contas dos governos, combater a corrupção e

medição do impacto dessas intervenções para uma

favorecer o acesso a serviços públicos de qualidade

melhora de qualidade de vida sustentável.

na América Latina.

Regional
Regional
The Coca-Cola Foundation — Contribuição para a
Open Society Foundations — Promoção da
mobilidade trabalhista regional na América do Sul

National Endowment for Democracy — Apoio à
iniciativa “Conexões Latino-Americanas de Inovação
Política” para fortalecer a capacidade de atores e
organizações da sociedade civil para participarem
de ações políticas construtivas que reforcem a
governança democrática na América Latina.

por meio de plataformas que favoreçam o debate e
a colaboração entre a sociedade civil, os migrantes e
os governos por meio da criação de novas políticas
de migração no Chile e no Brasil.

“Iniciativa + Água” para impactar de maneira positiva a
sustentabilidade da conservação da água na América
do Sul, por meio do desenvolvimento de projetos
que articulam acesso, qualidade e conservação
da água, e que estão relacionados ao saneamento
e à educação no nível comunitário. No âmbito da
Plataforma de Inovação com Sentido, no Haiti, há
a proposta de integrar, dentro do projeto “Água
Saudável, Hábitos Saudáveis por um Boutin Saudável”
da América Solidária, um estudo de caso que permita
utilizar tecnologia de ponta para levar água segura e

Regional

saneamento para a comunidade de Boutin.

Regional

ÍNDICE
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Parcerias 2016

UN-Habitat — Fortalecimento de intervenções em
espaços públicos em Lima e Quito com atividades
pontuais no âmbito da Hábitat III, que têm como
objetivo promover o debate sobre o espaço público
e mostrar resultados referentes à inclusão social e
melhores condições de qualidade de vida a partir da
recuperação e apropriação desses espaços urbanos.

Unilever da Argentina, S.A. — Apoio ao projeto

Xylem, Inc. — Construção de sistemas comunitários

#AguaParaCrecer, que consiste na construção

de água em regiões isoladas na Reserva Extrativista

de um poço de água e um centro comunitário na

Tapajós-Arapiuns, como parte do programa liderado

comunidade de El Churcal, em Formosa. Graças

pelo parceiro Saúde e Alegria. Apoio ao programa

a essa iniciativa, as mulheres terão acesso

da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) para a

permanente a água segura para consumo, higiene,

instalação de cisternas em escolas.

alimentação e produção de artesanato, o que
lhes permitirá aumentar suas rendas e fazer sua
comunidade crescer. O projeto se completa com
a instalação de hortas, armazéns e atividades
educativas e de conscientização, capacidades que
serão replicadas em 10 comunidades Qom, Wichis
e Pilagá, impactando na saúde e na melhoria da
alimentação de 1.300 mulheres e suas famílias.
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Credenciamentos
2016
Cities Alliance

Uma outra maneira pela qual a Fundación Avina contribui para o desenvolvimento e trabalha
com outras organizações é através de credenciamentos e vinculação com parcerias externas.
Em 2016, destacamos as seguintes:

ECOSOC

A assembleia da Cities Alliance (Aliança das Cidades) aprovou a

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC, pela

entrada da Fundación Avina como membro associado da Aliança

sigla em inglês) concedeu à Fundación Avina status consultivo

para o período 2016-2018. Por meio dessa associação, a Fundação

especial a partir de 2016.

se une a outras organizações globais para promover mudanças
em escala relacionadas à redução da pobreza e à promoção do

O status consultivo permite que a Avina participe das atividades

desenvolvimento urbano sustentável na América Latina e no mundo.

do ECOSOC e seus órgãos subsidiários, além de interatuar com a

No âmbito dessa iniciativa, a Fundación Avina pretende contribuir

Secretaria Geral das Nações Unidas, seus programas e fundos. Esse

para os seguintes objetivos centrais: fortalecimento das bases

status implica em um reconhecimento por parte do ECOSOC ao

legais e governança para o desenvolvimento urbano sustentável,

trabalho da Fundación Avina e suas possibilidades de contribuir com

resiliente e equitativo, realização de estratégias locais inclusivas,

as Nações Unidas na defesa e promoção dos direitos.

fortalecimento da capacidade das cidades para melhorar sua
resiliência e garantir o acesso a serviços básicos nos assentamentos

Criado em 1945, o ECOSOC tem como objetivo promover a

urbanos mais necessitados Também promove o desenvolvimento de

materialização das três dimensões do desenvolvimento sustentável:

mecanismos que vinculem os cidadãos aos governos locais.

econômica, social e ambiental.

A Cities Alliance, criada em 1999, é uma associação mundial de
cidades e sócios que têm o compromisso de projetar em maior
escala reformas bem-sucedidas em termos de redução da pobreza
urbana.

ÍNDICE
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Credenciamentos 2016

Fundo Verde do Clima

Sanitation and Water for All

Em dezembro de 2016, a direção do Fundo Verde do Clima (GCF,

Em 2016, a Fundación Avina foi convidada a se vincular à aliança

pela sigla em inglês) credenciou a Fundación Avina como entidade

mundial Saneamento e Água para Todos (SWA, pela sigla em

colaboradora. A decisão faz da Fundación Avina a primeira

inglês).

organização da sociedade civil latino-americana a ser credenciada
como entidade regional de acesso direto e a habilita para destinar

Por meio dessa associação, a Fundación Avina contribuirá, como

recursos do Fundo aos países da região.

membro da aliança, para acompanhar e apoiar o trabalho de
atores chave, especialmente governos, no cumprimento das metas

Como entidade credenciada, a Fundación Avina busca ampliar

relacionadas ao acesso a água e saneamento dos Objetivos de

sua contribuição para a ação climática regional e trabalhar junto

Desenvolvimento Sustentável.

aos governos e diversos atores da região em sua transição para
um desenvolvimento resiliente, inclusivo e de baixas emissões de

Com mais de 100 associados, entre os quais figuram governos,

carbono.

doadores da sociedade civil, bancos de desenvolvimento e outros
organismos multilaterais, a SWA (formada em 2010) atua para

O Fundo Verde do Clima é a entidade que opera o mecanismo

incentivar a liderança política e melhorar a prestação de contas no

financeiro da Convenção Marco das Nações Unidas sobre as

setor de água, saneamento e higiene, assim como também para

Mudanças Climáticas (CMNUCC). Ele foi criado em 2010 durante

concretizar a visão de acesso a saneamento, água e higiene para

a Conferência das Partes (COP16) em Cancun, México. Espera-se

todos.

que essa instituição seja o principal mecanismo para mobilizar
recursos públicos e privados para os países em desenvolvimento,
e assim contribuir de maneira significativa para o alcance das
metas definidas pela comunidade internacional relacionadas às
mudanças climáticas.

ÍNDICE

18

Avina Americas

Avina
Americas
Desde 2008, a Fundación Avina aposta no posicionamento

Em 2016, Valeria Scorza assumiu a diretoria executiva

de suas agendas e recursos nos Estados Unidos por meio

da Avina Americas. Com mais de 15 anos de experiência

da Avina Americas, organização que apoia a Fundação

de trabalho em organizações internacionais altamente

na identificação de Oportunidades de Impacto frente às

reconhecidas, Valeria tem amplo conhecimento em temas de

complexas problemáticas da América Latina.

migrações e inovação política, áreas programáticas de suma
importância para a Fundación Avina e a Avina Americas.

Em 2016, a Avina Americas mobilizou quase 3,5 milhões
de dólares, gerando pontes de colaboração entre atores

A Avina Americas é uma organização sem fins lucrativos

chave nos Estados Unidos e América Latina. Esses fundos

501(C)(3), segundo o Serviço de Impostos Internos dos

contribuíram para fortalecer oportunidades e direitos de

Estados Unidos. Ela opera de acordo com as Normas

acesso à água, reciclagem inclusiva e migrações em pelo

Internacionais de Informação Financeira (NIIF, pela sigla em

menos 10 países na região. O impacto compartilhado da

inglês) para representar o conjunto de suas ações.

Fundación Avina e Avina Americas foi possível com o apoio
financeiro da The Coca-Cola Foundation, Ford Foundation,

Os demonstrativos financeiros consolidados, auditados pela

Open Society Foundations, PepsiCo Inc. e Xylem Inc., com

Crowe Horwath, estão disponíveis para os interessados.

quem continuamos melhorando as condições de vida da
população latino-americana.
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Impactos
2016
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Indicadores de Impacto

Indicadores
de Impacto
Meta

Para medir o impacto da Fundación 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

Realizado

Avina participou por meio de serviços prestados, ação direta e/ou investimentos sociais que contribuem para o
desenvolvimento sustentável.

252

Resultados 2016
Em 2016, dos 265 resultados de impacto alcançados com

Em 2016, 64% das realizações de resultado de maior

nossos parceiros, 10 geraram, cada um, um impacto em

alcance geraram mudanças em políticas públicas, tanto

pelo menos um milhão de pessoas.

em termos de novas práticas ou abordagens adotadas em
políticas existentes, como na criação e execução de novas

Nossa estratégia busca gerar impactos na maior escala

políticas.

possível, de modo que a transformação chegue a milhões
de latino-americanos. Por isso, os esforços das equipes

Paralelamente, essas e outras realizações tiveram também

da Fundación Avina continuam voltados para realizações

um impacto em outros tipos de mudança: na qualidade de

de grande alcance, aquelas que refletem as mudanças na

vida das pessoas, nas relações de poder, no ecossistema

escala mais alta.

do mercado, em redes que conseguem comunicar, divulgar

265

Processo

Processo

Resultado

Resultado

200

200

52

65

e/ou promover de forma massiva práticas bem-sucedidas,
Desde que a Fundación Avina começou a utilizar esse

e em práticas que foram possibilitadas por novas

sistema de medição de impacto em 2007, contribuímos

tecnologias.

Total

para 131 realizações que atingiram 1 milhão de pessoas
ou mais cada uma.
ÍNDICE

21
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Programas
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Acesso à
Água
Desafio regional

Visão de impacto

Na América Latina, 34 milhões de

Contribuir para alcançar a

pessoas não possuem acesso a

universalização do acesso sustentável

fontes aprimoradas de água e 107

à água e ao saneamento por meio do

milhões carecem de serviços de

fortalecimento da governabilidade

saneamento.

democrática em sua gestão.

.

Desde 2009, juntamente com seus parceiros, a Fundación Avina
contribuiu para que 3,4
acesso a água segura.

ÍNDICE

milhões de latino-americanos tenham
.
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Resultado 1

Mais de 75 mil pessoas em territórios marginalizados do Brasil e do
Chile obtiveram acesso à àgua segura
As parcerias estratégicas que a Fundación Avina firmou com

tecnologias tradicionais aprimoradas. Esta comunidade, afetada

empresas como a Xylem Inc. e a Coca-Cola, e com parceiros

pela desertificação, e cujos habitantes se abasteciam por meio

locais, permitiu que mais de 75 mil pessoas que habitam

de caminhões-cisternas, instalou o sistema de coleta de água

territórios em situação de vulnerabilidade no Brasil e no Chile

chamado “Atrapanieblas”, que coleta e armazena as pequenas

obtivessem acesso à água segura por meio do uso de tecnologias

gotas de água contidas na neblina.

Em parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e a
Xylem Inc., foram instaladas cisternas de água em 2.500 escolas
rurais no Brasil. Foto: Cortesia da ASA

apropriadas.
A parceria com a Coca-Cola, junto a parceiros locais, facilitou a
No Brasil, aproximadamente 500 pessoas de comunidades

instalação desse sistema residencial de água potáve.

isoladas da Amazônia obtiveram acesso à água potável por meio
da instalação (em residências, escolas, centros comunitários e
igrejas) de sistemas de distribuição de água que utilizam energia
renovável fotovoltaica. O trabalho conjunto da Xylem Inc., das
próprias comunidades, da organização local Saúde e Alegria e
da Fundación Avina possibilitou melhorar a qualidade de vida de
centenas de pessoas.
Também no Brasil, 75 mil pessoas obtiveram acesso a água
potável com a instalação de cisternas comunitárias em 2,5
mil escolas rurais em 9 estados do país. Esta iniciativa foi
desenvolvida com o apoio da Xylem Inc. e em parceria com a
Articulação Semiárido Brasileiro - ASA.
No Chile, 70 pessoas da comunidade agrícola de Peña Blanca
obtiveram acesso à água para consumo humano com o uso de
ÍNDICE

Principais parceiros
Brasil: Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), Comunidades
de Tapajós, Saúde e Alegria, Xylem Inc.
Chile: Chile Sustentable, Comunidade Agrícola de Peña
Blanca, Federação Nacional de Água Potável Rural
(FENAPRU) a través de suas organizações locais, Fundação
Un Alto en el Desierto, empresa eólica Talinay)
Países impactados

Brazil

Chile
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Resultado 2

Fortalecimento de organizações comunitárias com treinamentos e
ferramentas tecnológicas

Mais de 5 mil OCSAS no Panamá executaram os conteúdos
adaptados do Programa Unificado de Fortalecimento de
Capacidades para OCSAS.
Foto: Fundación Avina.

ÍNDICE

O trabalho das Organizações Comunitárias de Serviços

No Panamá, o Instituto Nacional de Formação Profissional

de Água e Saneamento (OCSAS) permite que atualmente

para o Desenvolvimento Humano (INADEH) realiza

mais de 70 milhões de pessoas na América Latina tenham

programas permanentes de treinamento para mais de 5

acesso a água de qualidade. A Fundación Avina, juntamente

mil OCSAS que fornecem água a cerca de 900 mil pessoas.

com parceiros da Bolívia, Panamá e Paraguai, contribui

Os conteúdos do programa do INADEH foram adaptados

para o fortalecimento das organizações e seus gestores

pelo Ministério da Saúde do Panamá a partir do Programa

comunitários para que cada vez mais pessoas tenham

Unificado de Fortalecimento de Capacidades para OCSAS,

acesso a esse direito humano.

desenvolvido pela Fundación Avina e CLOCSAS.

Na Bolívia, o Serviço Nacional para a Sustentabilidade de

No Paraguai, com o apoio da Fundación Avina, o Serviço

Serviços em Saneamento Básico (SENASBA) começou

Nacional de Saneamento Ambiental (SENASA) elaborou e

a medir o nível de gestão das OCSAS com a ferramenta

determinou a adoção obrigatória do Guia de Intervenção

de Diagnóstico para OCSAS (DOCSAS). Trata-se de uma

em Água e Saneamento para o Chaco. Sua adoção implica

aplicação de software livre desenvolvido pela Confederação

na uniformização de critérios de intervenção das diferentes

Latino-Americana de OCSAS (CLOCSAS) e Fundación

áreas da instituição para alcançar a sustentabilidade das

Avina. As informações geradas por meio dessa ferramenta

intervenções através do trabalho em conjunto com governos

digital ajudam atores estratégicos na tomada de decisões

locais, organizações de apoio e beneficiários. O guia permite

em relação a políticas públicas nacionais e permitiram a

um trabalho articulado e mais eficaz, que beneficiará

priorização de planos estratégicos de intervenção, com

aproximadamente 100 mil pessoas que atualmente não têm

treinamentos para as OCSAS em diversas áreas.

acesso à água segura nessa região do Paraguai.

25

Acesso à Água
No Paraguai, a adoção obrigatória do Guia de Intervenção
em Água e Saneamento para o Chaco beneficiará
aproximadamente 100 mil pessoas.

Principais parceiros

Paraguai: Serviço Nacional de Saneamento
Ambiental (SENASA)

Bolívia: Federação de Cooperativas de Águas e
Esgoto de Cochabamba (FECOAPAC), Federação

Latin America: Confederación Latinoamericana

Nacional de Cooperativas de Serviços de Água

de Organizaciones Comunitarias de Servicios de

Potável e Saneamento (FENCOPAS), Serviço

Agua y Saneamiento (CLOCSAS)

Nacional para a Sustentabilidade de Serviços em
Saneamento Básico (SENASBA)

Países impactados

Panamá: Direção do Subsetor de Água Potável e
Esgoto Sanitário do Ministério da Saúde, Instituto

Bolívia

Paraguai

Nacional de Formação Profissional e Capacitação
para o Desenvolvimento Humano (INADEH)

Panamá

O programa Acesso à Água faz parte da

ÍNDICE
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Mensaje Acesso
del Presidente
à Água

Iniciativa
África

Desde 2015, a Fundación Avina desenvolve a Iniciativa África, uma

Em Moçambique, em parceria com a organização africana

No âmbito da Semana Africana de Água realizada na cidade de

nova etapa de colaboração entre a América Latina e o continente

ESTAMOS, membros de 21 comitês de água da província de Niassa

Dar es-Salaam, na Tanzânia, a Fundación Avina apresentou a

africano para que milhões de pessoas tenham mais e melhor

fortaleceram suas capacidades em temas de associatividade e

experiência na América Latina no fortalecimento de capacidades

acesso sustentável a água de qualidade por meio da troca de

gestão comunitária da água. A partir desse processo, espera-se

e associatividade de OCSAS como ferramenta para alcançar os

conhecimentos e experiências entre as comunidades e atores do

que em 2017 seja formada a primeira rede de comitês de água da

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em termos de água

setor privado, governamental, social e acadêmico.

província.

e saneamento.

Em 2016, foram articuladas várias experiências de intercâmbio entre

Na região de Kilimanjaro, na Tanzânia, identificamos a organização

Por outro lado, no Panamá, três participantes de Uganda,

os saberes africanos e latino-americanos sobre a gestão comunitária

Water Service Facility Trust, que, com ampla experiência em

Moçambique e Tanzânia apresentaram suas experiências em

da água. A principal conclusão desses intercâmbios é que há

associatividade e excelência em gestão de OCSAS, atende uma

gestão comunitária de água na África durante o VII Encontro

semelhanças nos desafios enfrentados pelas comunidades rurais

população de mais de 400 mil pessoas. A Fundación Avina

Latino-Americano de Gestão Comunitária da Água, organizado pela

nos dois continentes e isso faz com que a troca de aprendizagens

sistematizou o caso e o incluiu em uma publicação de casos

Fundación Avina e seus parceiros.

seja uma estratégia acertada para traçar o caminho em direção

similares identificados na América Latina. Esse material demonstra

à universalização e sustentabilidade do acesso à água e ao

o papel fundamental desempenhado por instâncias associativas de

Frente aos desafios apresentados pelos ODS de alcançar a

saneamento dessas comunidades.

OCSAS para profissionalizar a gestão de organizações comunitárias

universalização, sustentabilidade e qualidade em acesso à água e ao

e alcançar sua sustentabilidade.

saneamento, enfatizamos a necessidade de acelerar e expandir em
nível global os intercâmbios e mudanças pretendidas.
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Ação
Climática
Desafio regional

Visão de impacto

As mudanças climáticas são uma das

Por meio da ação climática inclusiva, a

maiores ameaças enfrentadas pela

América Latina é protagonista na execução

humanidade, tanto em escala global

do Acordo de Paris e no cumprimento dos

como local, e exigem transformações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

.

em todos os níveis da sociedade por
meio da ação climática.

Com o apoio da Fundación Avina e seus parceiros, mais de 300 milhões de

dólares foram destinadas à conservação da Amazônia peruana.
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Resultado 1

A Plataforma Cenários Energéticos e o governo da Argentina
estabelecem diálogo estratégico
Após cinco anos de funcionamento da Plataforma

A Fundación Avina criou a metodologia de Cenários

Cenários Energéticos na Argentina, foi criado um espaço

Energéticos no Chile e a replicou posteriormente na

de diálogo e debate sobre políticas energéticas com o

Argentina. Desde 2011, contribuiu para o capital social e

governo do país. O acordo foi firmado por meio de um

econômico desses países, liderou a iniciativa e produziu

convênio de colaboração estabelecido em dezembro

duas publicações consecutivas de diversos Cenários

de 2016 pelos integrantes do Comitê Executivo da

Energéticos para 2030 e 2035. A Fundación Avina

Plataforma Cenários Energéticos (do qual a Fundación

convocou atores ambientalistas, industriais, acadêmicos

Avina é membro) e o Ministério de Energia e Mineração

e grandes consumidores do setor energético para

da Argentina. A partir da criação desse espaço, os

apresentar visões energéticas de longo prazo em uma

participantes da Plataforma têm a oportunidade de

plataforma única. Isso promoveu na Argentina o primeiro

desenvolver e contribuir com suas visões energéticas

debate energético público com as equipes técnicas dos

para definir políticas energéticas de longo prazo, não

candidatos à presidência em 2015.

Convênio de colaboração entre a Plataforma Cenários Energéticos e o
Ministério de Energia e Mineração da Argentina (MINEM).
Foto: Cortesia do MINEM

apenas durante os processos de tomada de decisões, mas
também em debates para seu desenvolvimento.

Principais parceiros

Em um país com deficiências frente ao crescimento da

Argentina: Ministério de Energia e Mineração da Nação e

demanda energética, fez-se necessária uma ferramenta

Membros do Comitê Executivo da Plataforma Cenários

como a Plataforma Cenários Energéticos, que permitisse

Energéticos: Centro de Estudos da Atividade Regulatória

apresentar diferentes cenários a partir da visão de diversos

Energética, Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

setores energéticos, inclusive a visão industrial e a
ambiental de maneira mais profunda.

País impactado

Argentina
ÍNDICE
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Ação Climática
A plataforma liderada pela Fundación Avina conecta
atores não estatais com as Contribuições Nacionais para
acelerar a ação climática.

Resultado 2

ActionLAC acelera a ação climática na América Latina
Com o Acordo de Paris em vigência, o principal desafio

Em seu primeiro ano, a ActionLAC acelerou a execução

em governança climática global é garantir o cumprimento

da Declaração Latino-Americana pelo Acesso a Água

dos compromissos assumidos pelos países em suas

por meio de atividades de monitoramento das metas

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, pela

e um fundo de apoio a cinco projetos inovadores.

sigla em inglês) relacionados à mitigação e adaptação às

Também acompanhou a estratégia da Rede Argentina de

mudanças climáticas.

Municípios para as Mudanças Climáticas (RAMCC) para
que 110 municípios fortaleçam sua ação climática e 25

Nesse sentido, há um reconhecimento geral ao papel de

apresentem metas de ação climática como contribuições

atores não estatais e subnacionais (cidades, empresas,

para a revisão da Contribuição Nacional da Argentina. A

sociedade civil) para cumprir o Acordo de Paris, mas

revisão da NDC da Argentina foi participativa e a RAMCC

também existe o entendimento de que as capacidades de

coordenou o envio de contribuições de municípios, o que

ação de atores do Norte e do Sul são diferentes.

gerou um dos primeiros precedentes no mundo de como
a ação de atores não estatais fortalece as NDC.

A ActionLAC, uma plataforma coordenada pela
Fundación Avina, atua durante o ciclo completo de
vida de ações climáticas e apoia diversos atores nas
principais etapas de uma iniciativa, buscando acelerar a
ação climática na América Latina ao conectar o papel de
atores não estatais e as Contribuições Nacionais.

ÍNDICE
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Ação Climática

Principais parceiros
Argentina: Federação de Cooperativas Eléctricas

Chile: Advanced Innovation Center (AIC),

e de Obras e Serviços Públicos da Província

Federação Nacional de Cooperativas de

de Córdoba, Federação Missionária de

Serviços Sanitários (FESAN), Fundação Un Alto

Cooperativas de Agua Potável, Rede Argentina

en el Desierto

de Municípios frente às Mudanças Climáticas,
SedCero

Costa Rica: Nectandra

Global: Galvanizing the Groundswell of Climate

Equador: Centro de Apoio à Gestão Rural

Action (GGCA)

de Água Potável (CENAGRAP), Rede de
Organizações Sociais e Comunitárias na Gestão

Regional: Confederação Latino-Americana

de Água do Equador (ROSCGAE)

de Organizações Comunitárias de Água e

Paraguai: Fundação Moisés Bertoni)

Saneamento (CLOCSAS)
Paraguai: Fundação Moisés Bertoni
Bolívia: Governo Autônomo Estadual de Tarija,
Red Paz Integración y Desarrollo

Países impactados

Brasil: Articulação Semiárido Brasileiro (ASA),

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica,

Centro de Estudos Avançados de Promoção

Equador, Paraguai

Social e Ambiental (CEAPS), Engajamundo,
LabGEA, Saúde e Alegria, SISAR

ÍNDICE
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Ação Climática
Brasil confirma seu compromisso de adotar políticas e
ações para prevenir o aquecimento global.

Resultado 3

Brasil apresenta seu Plano Nacional de Adaptação às
Mudanças Climáticas e ratifica o Acordo de Paris
Há 15 anos, o Observatório do Clima, um fórum de

estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, com base no ano

organizações da sociedade civil no Brasil, promove a

de 2005.

discussão de políticas climáticas no país. Em 2016, foram
alcançados dois resultados muito importantes.

Por meio do Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas
e da ratificação do Acordo de Paris, o Brasil confirmou o

Foto: Fundación Avina

Por um lado, o Ministério do Meio Ambiente apresentou,

compromisso de adotar políticas e ações para prevenir

em maio, o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças

que o aquecimento global chegue a 2oC e talvez 1,5°C. As

Climáticas, um instrumento de política pública que tem

contribuições técnicas de informação e comunicação, e

como objetivo reduzir a vulnerabilidade às mudanças

as ações realizadas pelo Observatório do Clima e outros

climáticas e realizar a gestão de riscos. O Plano identifica

movimentos tiveram um papel decisivo nessas realizações.

os impactos atuais e futuros sobre a base de projeções
climáticas, faz uma análise da vulnerabilidade e define
ações, objetivos e diretrizes que promovem a adaptação

Principais parceiros

em cada setor. Os objetivos do Plano fazem parte das
contribuições enviadas pelo Brasil às Nações Unidas

Climate and Land Use Alliance (CLUA), Fundação Getúlio

dentro dos esforços mundiais para combater as mudanças

Vargas, ICLEI, Imaflora, Imazon, Instituto Clima y Sociedad

climáticas.

(ICS), Instituto Energia e Meio Ambiente (IEMA), Oak
Foundation, Observatório do Clima

Por outro lado, em setembro, o presidente do Brasil, Michel
Temer, firmou a ratificação do Acordo de Paris, com o
compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito
ÍNDICE
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Ação Climática

Fundación Avina
na COP 22
O reconhecimento do papel de atores não estatais para implementar o Acordo de Paris ganhou relevância
como fator de credibilidade e sustentabilidade da governança climática global. Foto: COP22

A 22ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre

Nesse âmbito, o reconhecimento do papel de atores não estatais (cidades, empresas, sociedade

Mudanças Climáticas (COP22) foi realizada em Marrakech, Marrocos, de 7 a 18 de novembro de

civil) para implementar o Acordo de Paris ganhou relevância como fator de credibilidade e

2016, e a Fundación Avina esteve presente.

sustentabilidade dessa governança.

O contexto político no qual o evento foi realizado foi especial: o Acordo de Paris acabava de

A Fundación Avina participou da COP22 com contribuições concretas para o fortalecimento da

entrar em vigência alguns dias antes da conferência e foi inaugurada uma fase na qual o foco

conexão entre a governança climática global, Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC)

foi estabelecido no cumprimento dos compromissos de mitigação e adaptação às mudanças

e o papel de atores não estatais. Os principais pontos de contribuição para o debate foram:

climáticas assumidos pelos países. Durante esse mesmo período, nos Estados Unidos, as
eleições presidenciais confirmaram Donald Trump como o novo presidente do país. Ele já havia
feito de sua negação às mudanças climáticas uma das principais mensagens de sua campanha,

A experiência de participar no processo de revisão da NDC da Argentina, um dos únicos
três países no mundo que o fizeram.

manifestando-se explicitamente contra a participação dos Estados Unidos no Acordo de Paris, o
que gerou incertezas sobre o futuro da governança climática global.

A inclusão de atores que não participam da governança climática, como pequenos
municípios, produtores e organizações comunitárias de água, por meio da ActionLAC.
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Ação Climática
Representantes da Fundación Avina participaram da COP22
com contribuições concretas para o fortalecimento da conexão
entre a governança climática global, as NDC e o papel de atores
não estatais. Foto: Fundación Avina

Esses pontos foram apresentados em oito eventos paralelos à COP22, entre eles:
Evento organizado pela World Wildlife Fund (WWF), Climate Action Network (CAN) e Fundación
Avina, que contou com a presença do ex-ministro do Ambiente do Peru, Manuel Pulgar-Vidal, a ministra
do Meio Ambiente do Reino de Marrocos, Hakima El Haité e a embaixadora para as Mudanças Climáticas
da França, Laurence Tubiana.
Oficina para abordagens regionais e cooperação sul-sul na agenda de ação climática.
Evento da ActionLAC, que contou com a participação da ministra do Planejamento, Ambiente e
Inovação Tecnológica do Chaco na Argentina, María Elina Serrano, e parceiros da Declaração LatinoAmericana pelo Acesso a Água, entre outros.

Em 2017, a Fundación Avina continuará abrindo
e fortalecendo espaços de interconexão entre
esferas de governança para criar as condições
necessárias que promovam parcerias
multissetoriais para a implementação
de políticas climáticas e Contribuições
Nacionalmente Definidas no Acordo de
Paris, além do cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.

ÍNDICE
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Cidades
Sustentáveis

.

Desafio regional

Visão de impacto

Cerca de 80% dos latino-americanos

A América Latina avança na

vivem em cidades, o que faz da

consolidação de cidades sustentáveis,

América Latina o continente mais

inclusivas e resilientes, no âmbito da

urbanizado do mundo, mas também

Nova Agenda Urbana e dos Objetivos

é o mais desigual.

de Desenvolvimento Sustentável.

O trabalho da Fundación Avina e seus parceiros contribui para

que 35 milhões de latino-americanos vivam em cidades
administradas com Planos de Metas e participação cidadã.

ÍNDICE
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Cidades Sustentáveis
O Distrito de Alto Selva Alegre, em Arequipa, Peru, adota a metodologia
do Plano de Metas pela primeira vez.

Resultado 1

Mais cidades na América Latina adotam ferramentas de
planejamento participativo
Cada vez mais cidades latino-americanas realizam

Além disso, na cidade de San Martín de Los

um planejamento participativo, alinhado com as

Andes, na Argentina, após um intenso processo

necessidades de cidadãos organizados e mais

participativo, o município apresentou em

fortalecidos para acompanhar a atuação das

audiência pública seu primeiro Plano de Metas, um

autoridades. Em 2016, os cidadãos e os próprios

instrumento de planejamento e informação cidadã

governos adotaram ferramentas e programas

apoiado pela Fundación Avina e elaborado pelos

inovadores para realizar o monitoramento de metas

governos locais, que contém objetivos, metas,

concretas, com indicadores claros e princípios de

indicadores e a obrigatoriedade de prestar contas

transparência e prestação de contas.

sobre os avanços realizados.

Um exemplo é o Programa Cidades Sustentáveis,
apoiado pela Fundación Avina, uma plataforma
para o monitoramento social, participação cidadã
e prestação de contas de governos municipais,
que determina uma série de indicadores de
sustentabilidade urbana. No Brasil, a prefeitura da
cidade de Campinas adotou formalmente esses
indicadores, que foram incluídos no planejamento
municipal como referência de sistema das
principais políticas ambientais.
ÍNDICE
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Cidades Sustentáveis
Os seis municípios de Gran Mendoza, na Argentina,
adotam o aplicativo SUMEN.

Também na Argentina, os seis municípios de Gran Mendoza

Principais parceiros

adotaram o aplicativo SUMEN, uma plataforma cívica de
acompanhamento dos Planos de Metas governamentais promovida

Argentina: Estudio Smoke, IBM, Nuestra Mendoza, Rede Cidadã San

pela Nuestra Mendoza, que foi adaptada a partir da ferramenta

Martín de los Andes Cómo Vamos, Polo TIC Mendoza, Puerto 80,

digital “De Olho nas Metas”, criada pela Rede Nossa São Paulo e

Universidade Champagnat,

Eokoe. As duas plataformas foram desenvolvidas com o apoio do

Universidade de Aconcagua, Universidade Nacional de Cuyo,

Fundo Acelerador de Inovações Cívicas (criado pela Fundación

Universidade Tecnológica Nacional.

Avina e Omidyar Network) com o objetivo de complementar as
propostas de Planos de Metas por meio da participação dos

Brasil: Prefeitura Municipal de Campinas, Rede Brasileira por

cidadãos, além de permitir organizar e tornar transparente a gestão

Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, Programa Cidades

governamental. A SUMEN foi declarada de interesse legislativo.

Sustentáveis do Brasis

No Distrito de Alto Selva Alegre, em Arequipa, Peru, a metodologia

Peru: Iniciativa Cidadã “Arequipa Te Queremos”, Municipalidade

do Plano de Metas foi incorporado pela primeira vez ao Plano

Distrital de Alto Selva Alegre

de Desenvolvimento Planejado para o período 2016-2018. O
documento, chamado de Plano de Desenvolvimento Planejado

Países impactados

de Alto Selva Alegre - Plano de Metas para 2018, cumpre com os
requisitos fundamentais do instrumento do Plano de Metas: é
consistente com a oferta eleitoral do candidato, tem prazo até a
finalização de seu período e é resultado de um diagnóstico muito
profundo e um processo de planejamento participativo.

ÍNDICE
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Mensaje del Presidente

Resultado 2

Peru e Equador desenvolvem suas cidades como bem público
A Fundación Avina e a ONU Habitat continuam trabalhando

Essas lições aprendidas estimulam experiências em outras

juntas em sua parceria regional para que cidades da

cidades e bairros da região, como é o caso do bairro La

América Latina avancem na transformação do espaço

Mariscal, em Quito, Equador, onde observamos avanços na

público, concebido como um condutor de coesão social,

organização do bairro e na regeneração da coesão social a

inclusão econômica e expressão cultural.

partir da recuperação e apropriação do espaço público, da
facilitação de espaços de diálogo e articulação de vizinhos,

Em 2016, vimos um aumento no número de municípios

e da realização de iniciativas de agricultura urbana

latino-americanos que adotam a visão de cidade como

participativa.

bem público e aplicam sistematicamente iniciativas de
fortalecimento da cidadania para melhorar o espaço

Principais parceiros

No bairro La Mariscal, em Quito, avançamos na organização
do bairro e na regeneração da coesão social a partir da
recuperação e apropriação do espaço público. Foto: cortesia do
Coletivo Urbano Itinerante.

público de maneira participativa. Isso permite enfrentar
problemas como violência, falta de segurança e

Equador: Administração Local La Mariscal, Associação

insalubridade, e ao mesmo tempo, fortalecer o tecido

Latino-Americana para o Desenvolvimento Alternativo

social e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos,

(ALDEA), Coletivo Urbano Itinerante (CUI), vizinhos do

especialmente nos bairros em situação de vulnerabilidade.

bairro La Mariscal, Fundação Somos Equador

Nesse contexto, no Peru, os bairros limenhos de Rimac,

Peru: Lima Cómo Vamos, Municipalidades Distritais de

Comas, Villa María del Triunfo, Barrios Altos, San Juan de

Lima, ONU-Habitat

Em Lima, foram realizadas mais de 15 intervenções urbanas que
beneficiaram um público estimado em 200 mil pessoas.
Foto: Fundación Avina

Lurigancho, San Borja e San Isidro realizaram mais de 15
intervenções urbanas que beneficiaram aproximadamente

Países impactados

200 mil pessoas, que agora fazem uso de um espaço
público melhor, que gera coesão, convivência e bem-estar,

Equador

alinhado com as recomendações da Nova Agenda Urbana.

Peru
ÍNDICE
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Hábitat III:

Nova Agenda Urbana para os
próximos 20 anos
O Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e representantes de organizações do setor filantrópico e sociedade civil na Hábitat III.
Foto: ONU- Hábitat

A Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e
Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Hábitat
III, foi realizada em Quito, Equador, de 17 a 20 de outubro de
2016.
O principal acontecimento do evento foi a adoção da Nova
Agenda Urbana, com recomendações para melhorar a
urbanização no mundo nos próximos 20 anos. A Agenda
indica as bases do caminho para desenvolver cidades e
assentamentos humanos mais inclusivos, garantindo que
todos possam se beneficiar da urbanização, com foco especial
nas pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.
Os compromissos para a execução da agenda incluem
cinco pontos principais: a necessidade de aplicar políticas
urbanísticas nacionais, revisão da legislação sobre o tema,
projeto e planejamento urbano adequados, financiamento da
urbanização e ativação de planos de renovação interna das
cidades.
ÍNDICE

A Fundación Avina participou ativamente da Conferência
Hábitat III e foi coorganizadora de várias atividades paralelas
do evento.
Uma dessas atividades foi o encontro coliderado pela
Fundación Avina e Ford Foundation que reuniu organizações
do setor filantrópico e da sociedade civil com o Secretário
Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, para dialogar sobre a
filantropia e a Nova Agenda Urbana.

(IRR); lançamento oficial do relatório “Mudanças Climáticas e
Cidades”, “A Cidade Comestível: Biocultura e espaços públicos
produtivos em La Mariscal”, com a Fundação ALDEA, “Fazendo
Vizinhança: devolver o espaço público a seus habitantes”, com
o Coletivo Urbano Itinerante (CUI), e o espaço “Block by Block,
Microintervenção” com a ONU Habitat.
A Conferência Hábitat III contou com a participação de
aproximadamente 45 mil pessoas de 167 países.

Outros eventos e espaços que a Fundación Avina organizou
foram: “Inovação e colaboração: o papel da filantropia na
Nova Agenda Urbana”, com a Ford Foundation; “Inovação com
Sentido: transformações urbanas para construir cidades mais
justas na América Latina”, com os apoiadores da Plataforma
de Inovação com Sentido; “Reciclagem Inclusiva: um novo
paradigma para a gestão sustentável dos resíduos sólidos
nas cidades”, com a Iniciativa Regional para a Reciclagem
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Grande
Chaco Americano
Desafio Regional

Visão de impacto

O Grande Chaco Americano

As populações em situação de

(localizado na Argentina, Bolívia

vulnerabilidade mais crítica do Grande

e Paraguai) é a maior floresta

Chaco Americano melhoram sua

da América do Sul depois da

qualidade de vida por meio do acesso e

Amazônia. Ameaçada pelos altos

exercício de seus direitos, da satisfação

índices de desmatamento, é uma

de suas necessidades básicas, da

das ecoregiões mais vulneráveis

inclusão em cadeias produtivas, do

às mudanças climáticas e suas

acesso ao mercado, do fortalecimento de

populações apresentam os maiores

suas capacidades e da definição de novos

índices de pobreza em seus

esquemas de governança participativa

respectivos países.

para a incidência em políticas públicas e
monitoramento de sua execução.

Durante 2016, a Fundación Avina e seus parceiros conseguiram
melhorar o acesso à água de
Grande Chaco Americano.
ÍNDICE

16 mil pessoas na região do
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Resultado 1

Criação do Fórum de Representantes do Chaco para a colaboração e a sustentabilidade
Durante o III Encontro Mundial do Grande Chaco Americano, realizado

O Fórum de Representantes do Chaco participou da Conferência

em junho de 2016, em Villamontes, Bolívia, foi iniciado um processo

Parlamentar das Américas (COPA) e fez uma apresentação sobre

de articulação trinacional de autoridades públicas e legisladores

a problemática da região na XV assembleia geral da COPA, com a

chaquenhos, que resultou na criação do Fórum de Representantes do

participação da sociedade civil chaquenha por meio da Redes Chaco.

Chaco, um mecanismo inédito que contribui para a governabilidade

Por outro lado, no Fórum, foi assinado um acordo com o objetivo de

transfronteiriça da região.

administrar a Reserva Natural da Biosfera da Bacia do Pilcomayo.

Desde a sua criação, o Fórum iniciou uma dinâmica de trabalho de

Esse processo foi inspirado e acompanhado pela Fundación Avina

impacto e um esquema colaborativo entre diferentes instâncias

e seus parceiros, organizados sob a liderança da Redes Chaco,

públicas e organizações da sociedade civil da Argentina, Bolívia e

que é credenciada pelo Fórum de Representantes do Chaco como

Paraguai. Como resultado, foram gerados acordos transfronteiriços

contraparte da sociedade civil na gestão de agendas nos âmbitos

para que, por meio da Oficina Técnica Nacional do rio Pilcomayo da

ambiental, social e de produção.

Bolívia, sejam realizadas intervenções na bacia do rio Pilcomayo, que
perdeu sua continuidade devido ao aterro, ocasionando a interrupção
do ciclo de vida das espécies de peixes e transbordamentos na época
de chuvas.
Essa intervenção técnica reduziu os riscos de inundações em 2016 e
às comunidades indígenas ribeirinhas retomar a pesca artesanal, após
cinco anos sem poder exercer essa atividade, que é fundamental para
sua sobrevivência. Em vista das mudanças climáticas na região e das
intervenções que afetam o ecossistema, esse esquema colaborativo

Principais parceiros
Bolívia: Naturaleza Tierra y Vida (NATIVA), Oficina Técnica Nacional dos
Rios Bermejo e Pilcomayo (OTN)
Trinacional (Argentina, Bolívia e Paraguai): Fórum de Representantes do
Chaco, Redes Chaco
Após cinco anos, as comunidades ribeirinhas
conseguiram retomar a pesca artesanal.
Foto: cortesia da NATIVA

Países impactados

contribui para aumentar a resiliência frente a futuros desafios
complexos.
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Grande Chaco Americano

Resultado 2

O Coletivo de Mulheres do Chaco avançou em
uma articulação trinacional para a incidência em
temas chave para a região.
Foto: Martha Chaparro

Em 2016, o Coletivo de Mulheres do Chaco (um espaço
para criar e fortalecer mecanismos que promovam o
empoderamento das mulheres nas diversas organizações da
região) avançou na articulação trinacional, com a adesão de
mais de 80 organizações de base e acadêmicas, mobilização
de fundos, posicionamento político e incidência em temas
chave para a região. Além disso, conseguiu consolidar sua
estrutura por meio de um sistema de governança com um
comitê formado por 20 mulheres indígenas, camponesas,
produtoras, acadêmicas e de organizações da sociedade civil.
Uma das realizações que merece destaque é que, pela
primeira vez, as Nações Unidas escolheram a região do
Grande Chaco para elaborar um relatório de recomendações
para o governo argentino, sugerindo a priorização de políticas
em temas de gênero, água e terra. O relatório contém
as recomendações que o Comitê para a Eliminação da
Discriminação contra a Mulher (CEDAW, pela sigla em inglês)
da Argentina preparou com o apoio da Comissão de Direito
ÍNDICE

Fortalecimento do Coletivo de
Mulheres do Chaco gera impacto na
região

Internacional, e que articula várias outras organizações,
inclusive o Coletivo de Mulheres, com exemplos concretos da
situação das mulheres chaquenhas.
Por outro lado, com o apoio financeiro da Inter-American
Foundation (IAF), o Coletivo de Mulheres consolidou oito
subcomissões (saúde, educação, direitos humanos e
povos indígenas, migrações, recursos naturais, violência,
comunicação, produção e artesanato) que trabalham linhas
estratégicas importantes para a região, especialmente para as
mulheres chaquenhas. Espera-se que o Coletivo de Mulheres
do Chaco tenha um papel participativo, diverso e que promova
uma mudança real para os direitos das mulheres.

Principais parceiros
Argentina: Fundação Gran Chaco , Fundação Plurales
Bolívia: Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente
Boliviano (APCOB), Centro de Diagnóstico Integral da Mulher
(CEDIM)
Paraguai: Grupo Sunu, Sombra de Árbol
Regional: Inter-American Foundation (IAF)
Trinational (Argentina, Bolivia, Paraguay): Redes Chaco
Países impactados

Argentina

Paraguai

Bolívia

O programa Grande Chaco
Americano faz parte da
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Índice de
Progresso Social
Desafio regional

Visão de impacto

O crescimento econômico tirou milhões

O Índice de Progresso Social contribui

de pessoas da pobreza e melhorou

de maneira significativa para melhorar

a qualidade de vida dessas pessoas.

a vida da população em situação de

Entretanto, fica cada vez mais evidente

vulnerabilidade identificando áreas

que um modelo de desenvolvimento

prioritárias de ação, estabelecendo

baseado unicamente no progresso

consensos e articulando ações de

econômico não é suficiente.

colaboração entre diferentes atores.

Desde seu lançamento em 2013, o Índice de Progresso
Social é utilizado como ferramenta de planejamento
estratégico em 48 municípios na América Latina.

ÍNDICE
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Mensaje del Presidente

Resultado 1

Cidades colombianas fazem seu planejamento estratégico com o
Índice de Progresso Social

Em 2015, com o apoio da Fundação Corona, Deloitte, Social

Cidades Sustentáveis da Fundación Avina em relação à

Progress Imperative, Rede Colombiana de Cidades Cómo

governança sustentável e participativa.

Vamos e Fundación Avina, o Índice de Progresso Social (IPS) foi
calculado para 10 cidades da Colômbia, e os resultados foram

O IPS é uma iniciativa promovida pelo Social Progress

entregues aos representantes políticos de seus municípios.

Imperative e criada em conjunto com a Fundación Avina que
fornece informações discriminadas sobre o progresso social de

Em 2016, esses municípios utilizaram os resultados do IPS

133 países por meio de 55 indicadores para que os formuladores

como informação estratégica para planejar e gerar de políticas e

de políticas públicas, organismos internacionais de

parcerias buscando melhorar os indicadores identificados.

desenvolvimento, organizações filantrópicas, organizações da
sociedade civil e do mundo acadêmico possam concentrar seus

Especificamente, as prefeituras de Santiago de Cali, Manizales,

investimentos nas áreas que mais contribuem para melhorar o

Medellín e Cartagena, que juntas possuem mais de 5,5 milhões

bem-estar integral de seus cidadãos.

TAs prefeituras de Santiago de Cali, Manizales, Medellín
e Cartagena utilizam o IPS Cidades Colombianas para
fundamentar seu planejamento para 2020.

de habitantes, utilizaram o IPS Cidades Colombianas para
fundamentar seu planejamento para 2020.
Esse compromisso implica no planejamento de várias metas
para políticas de saúde, meio ambiente, educação, direitos iguais
e gestão de resíduos, com o objetivo de melhorar os indicadores
que serão monitorados anualmente pelo IPS.
A Fundación Avina, além de apoiar historicamente a Rede Cómo
Vamos, contribuiu com recursos técnicos e financeiros para
a aplicação do IPS Municípios Colombianos. Essa iniciativa
também é muito importante para o eixo estratégico do programa
ÍNDICE

Principais parceiros
Colômbia: Fundação Corona, Rede Colombiana de Cidades
Cómo Vamos
Global: Deloitte, Social Progress Imperative
Países impactados

Colômbia

Apresentação do IPS Cidades na Colômbia.
Foto: Fundación Avina.
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Inovação
Política
Desafio regional

Visão de impacto

Os avanços do crime organizado,

Cidadania ativa gera práticas políticas

a corrupção endêmica, a frequente

inovadoras que contribuem para que as

violação dos direitos humanos e a falta

sociedades na América Latina sejam

de eficácia das políticas públicas na

pacíficas e inclusivas, proporcionem

América Latina fazem com que somente

acesso à justiça para todos e fortaleçam

34% dos cidadãos estejam satisfeitos

as instituições públicas para garantir a

com a qualidade da democracia e sua

dignidade humana.

.

institucionalidade.

Desde 2014, a Fundación Avina e seus parceiros já lançaram
23 práticas políticas em 11 países da América
Latina.
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Inovação Política

Resultado 1

MéxicoLeaks protege a institucionalidade democrática
Na América Latina, a impunidade e a corrupção

amplamente divulgada em vários meios de comunicação,

prejudicam o exercício da democracia e a criação de bens

inclusive pelos membros da aliança, e a Procuradoria de

públicos para todos os cidadãos, que devem participar

Justiça do México anunciou o início de uma investigação.

ativamente do acompanhamento e exigir prestação de
contas dos que detêm o poder.

A Fundación Avina entende que a estratégia de leaking
é uma metodologia que deve ser replicada, por sua

As autoridades mexicanas iniciaram investigações baseadas em
denúncias realizadas através da plataforma MéxicoLeaks.

No passado, os informantes no México não tinham

capacidade de proteger a institucionalidade democrática

canais seguros que protegessem seu anonimato. A

e a vigência efetiva dos direitos humanos na região.

organização Proyecto sobre Organización, Desarrollo,
Educación y Investigación (PODER), parceiro estratégico
da Fundación Avina, conseguiu formar uma aliança com o

Principais parceiros

objetivo de estimular denúncias protegidas dos cidadãos,
incentivando informantes a fornecer dados de interesse

Animal Político, Aristegui Noticias, Másde131, Periodistas

público de maneira segura e anônima. Assim nasceu a

de a Pie, Proyecto sobre Organización, Desarrollo,

MéxicoLeaks.

Educación y Investigación (PODER), R3D, revista Proceso

No ano passado, essa aliança recebeu uma série de

País impactado

informações que demonstram o crescimento da confiança
na plataforma, o que motiva as autoridades a realizar
investigações baseadas nas denúncias. Uma delas teve

México

repercussão especial, dada a crise de direitos humanos
que o país atravessa. Em maio de 2016, a MéxicoLeaks
mostrou, em um vídeo, agentes da polícia federal do
México torturando um suposto delinquente. A notícia foi
ÍNDICE
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Inovação Política

Resultado 2

Aumento dos controles de fronteiras após uma investigação
jornalística sobre tráfico de pessoas

Em setembro de 2016, o Fórum de Jornalismo

A Fundación Avina, em colaboração com seus parceiros

Argentino (FOPEA) publicou, como parte do projeto

da La Outra Trama, adere ao compromisso global

da La Outra Trama (rede de organizações sociais

de acabar com o tráfico de pessoas, compromisso

apoiada e integrada pela Fundación Avina), um trabalho

estabelecido nos Objetivos de Desenvolvimento

jornalístico de investigação chamado Los invisibles de

Sustentável.

la Quiaca (Os invisíveis de la Quiaca) Tráfico de pessoas
na fronteira entre a Argentina e a Bolívia

Principais parceiros

A publicação expõe a fragilidade dos controles de
fronteiras e inclui depoimentos que revelam a existência

Fórum de Jornalismo Argentino (FOPEA), La Otra

do tráfico de pessoas (estimado em milhares de

Trama

casos, incluindo crianças e adolescentes) para a
exploração do trabalho ou sexual na Argentina. A partir

País impactado

da investigação do FOPEA, foram realizados ajustes
nos controles do posto da fronteira de Villazón, entre
a Argentina e a Bolívia, inclusive com a instalação de

Argentina

equipamentos para o posto, agilidade no acesso à
justiça e à investigação policial no caso de suspeita de
A publicação expõe a fragilidade dos controles de fronteiras e inclui depoimentos
que revelam a existência do tráfico de pessoas.

ÍNDICE

desaparecimento, entre outros.
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Migrações
Desafio regional

Visão de impacto

Em 2010, estimava-se que havia 214

Em 5 anos, as pessoas migrantes,

milhões de migrantes internacionais,

refugiadas e requerentes de asilo na

o que representa 3% da população

América Latina fortaleceram sua liderança

global. Os trabalhadores migrantes

e contam com estratégias que lhes

representam 90% do total e destes, 27%

permitem lutar pelo reconhecimento pleno

estão no continente americano. Cerca

de seus direitos.

de 37 milhões dos migrantes vivem

.

na América do Norte e 4,3 milhões,
na América Latina e Caribe. Além
disso, entre 78% e 95% deles estão em
situação irregular.

Juntamente com a Aliança para as Migrações na América Central
e México (CAMMINA), a Fundación Avina colaborou para que 12

milhões de migrantes mexicanos ampliassem seus direitos

eleitorais nos Estados Unidos.
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Migrações

Resultado 1

Combate às más condições dos migrantes sem documentos
detidos no Arizona, Estados Unidos

Várias investigações realizadas pela União Americana de Liberdades

crianças que são detidos durante a noite nas estações da PF. Além

Civis (ACLU, pela sigla em inglês) do Arizona mostraram que a

disso, negou a moção do governo contra o caso.

Patrulha de Fronteira (PF) do setor de Tucson, ao prender migrantes
sem documentação, retiram-lhes os casacos e os colocam em celas

Em novembro de 2016, o Tribunal decidiu que o Departamento de

frias de cimento (conhecidas como “geladeiras”), onde eles se veem

Alfândega e de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a cargo

obrigados a dormir no chão e sem roupa de cama. Nestas celas, eles

da PF, está violando os direitos constitucionais das pessoas detidas

não recebem alimentação adequada, água nem atenção médica,

nos centros do Arizona e ordenou que fossem tomadas todas as

e não têm acesso a banhos ou artigos básicos de saneamento e

medidas necessárias para melhorar a situação.

higiene. Lá, ficam detidos por dias, praticamente incomunicáveis.
Entretanto, apesar dos esforços, é possível que com a nova ordem
Por isso, em junho de 2015, a ACLU e The National Immigration Law

executiva do presidente Donald Trump, o número de migrantes

Center (NILC), ambos parceiros da Aliança para as Migrações na

detidos nos centros de detenção de curta duração venha a

América Central e México – CAMMINA (formada pela Fundación

aumentar.

Avina, Ford Foundation e Open Society Foundations), apresentaram
juntamente com outros parceiros um recurso judicial contra a PF,

Principais parceiros

argumentando sobre as condições desumanas e inconstitucionais
nos centros de detenção.

Estados Unidos: American Immigration Council, Lawyers’ Committee
for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, CAMMINA, Morrison

No início de 2016, um Tribunal Federal do Distrito do Arizona
A justiça decidiu que as condições de detenção
nas instalações da PF no setor de Tucson violavam
direitos constitucionais das pessoas ali detidas.
Foto: Edu Ponces

& Foerster LLP, National Immigration Law Center

concedeu a moção dos requerentes, o que permitiu que o caso
continuasse como uma demanda coletiva, o que significa que a

País impactado

demanda cobriria todas as pessoas, inclusive homens, mulheres e
Estados Unidos
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Migrações

Resultado 2

México avança na proibição da detenção de
crianças migrantes

A nova legislação obriga a adoção e execução de medidas para evitar que os menores de idade sejam privados
de liberdade por motivos migratórios

Em dezembro de 2015, o governo mexicano incluiu no

Em outubro de 2016, o Senado aprovou por unanimidade

Regimento da Lei Geral dos Direitos da Criança e do

a proposta da Câmara dos Deputados para garantir que

Adolescente, de validade nacional, a proibição explícita da

o governo mexicano efetivamente proteja as crianças e

privação de liberdade às crianças e adolescentes em centros

adolescentes migrantes não acompanhados. Com isso, quando

de detenção migratória. O Regimento reconhece que esses

algum menor de idade migrante não acompanhado estiver

centros de detenção não são lugares para os menores de idade,

sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Migração

independente de estarem viajando acompanhados de seus

(INM), este deverá garantir em todos os momentos que seus

pais ou tutores ou não. A legislação obriga a adotar e executar

direitos humanos sejam respeitados. Além disso, o INM deverá

medidas para evitar que os menores de idade sejam privados

encaminhar imediatamente os menores que se encontrem

de liberdade por motivos migratórios

nessa condição ao Sistema Nacional para o Desenvolvimento
Integral da Família, aos sistemas estatais ou municipais DIF ou

Entretanto, a Lei de Migração continuava sem considerar

Principais parceiros
Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Direitos Humanos Fray
Matías de Córdova, Instituto de Estudos e Divulgação sobre
Migração (INEDIM), Instituto para as Mulheres em Migração
(IMUMI), Rede pelos Direitos da Infância no México (REDIM),
Secretaria Técnica do Grupo de Trabalho em Política Migratória,
Sin Fronteras I.A.P., SOS Aldeas Infantiles, Subgrupo de Infância
Migrante do Grupo de Trabalho em Política Migratória
País impactado

da Cidade do México, de acordo com o caso.

essas mudanças legislativas. O esforço do Subgrupo da
Infância Migrante do Grupo de Trabalho em Política Migratória

Ainda há um longo caminho pela frente, pois essa realização

(GRTPM), integrado por vários parceiros CAMMINA, possibilitou

é apenas um passo dado para garantir a integralidade que

promover a Iniciativa de Harmonização da Lei de Migração

estabelece a Lei Geral de Direitos da Criança e do Adolescente.

com a Lei da Infância, com o objetivo de proteger de maneira

O GRTPM continua lutando por essas mudanças.

México

integral os direitos de todas as crianças e adolescentes.
ÍNDICE
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Reciclagem
Inclusiva
Desafio Regional

Visão de impacto

Aproximadamente 2 milhões de pessoas

Incorporar a reciclagem inclusiva

trabalham com a recuperação de resíduos

nos sistemas de gestão de resíduos

sólidos na América Latina, porém em

na América Latina para formalizar

condições de marginalidade e recebendo

o papel de recicladores de base

uma porcentagem baixa do valor que

e melhorar suas condições de

geram. Somente uma média de 8%

trabalho e de vida, e ao mesmo

trabalha formalmente e somente 2%

tempo contribuir para o aumento

das cidades têm programas formais de

dos níveis de reciclagem e para

reciclagem na região.

o desenvolvimento da economia
circular na região.

Nos 5 anos de existência da iniciativa regional para a
reciclagem, mais de 25 mil recicladores conseguiram sua
formalização na gestão de resíduos e 60 municípios adotaram
programas de reciclagem que reconhecem e formalizam o papel
dos recicladores.
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Reciclagem Inclusiva

Resultado 1

Novas legislações beneficiam e fortalecem os
recicladores de base no Chile
As novas legislações poderão melhorar as condições de igualdade, reconhecer a contribuição ambiental e fortalecer o
trabalho dos recicladores de base. Foto: cortesia da Presidência da República do Chile

Em 2016, duas novas legislações que beneficiam os

incorporará os 60 mil recicladores de base que trabalham

grupos técnicos de trabalho e deu apoio e assessoria à

recicladores de base foram aprovadas no Chile.

no Chile às cadeias de coleta e gestão de resíduos criadas

participação do Movimento Nacional de Recicladores do Chile

mediante a Lei REP e beneficiará cerca de 180 mil pessoas

nesses espaços de participação cidadã para a formulação da

que vivem dessa atividade em todo o país.

lei.

reciclagem e valorização mediante um gestor ambiental.

Com essas duas legislações será possível avançar

Principais parceiros

Essa lei reconhece os recicladores de base como gestores

para melhorar as condições de igualdade, reconhecer

ambientais, outorga-lhes reconhecimento e um papel

a contribuição ambiental e fortalecer o trabalho dos

Fundação Chile Sustentable

específico.

recicladores de base.

Movimento Nacional de Recicladores de Chile

A outra é a Política de Inclusão de Recicladores 2016-

A Fundación Avina teve participação ativa em ambos os

País impactado

2020, cujo objetivo é promover a inclusão social,

casos ao promover diálogos de colaboração, divulgar

econômica e ambiental dos recicladores de base na gestão

informações e atuar como entidade especialista para as

ambientalmente adequada de resíduos. Essa nova política

consultas de diversos atores. Além disso, participou dos

Uma delas é a Lei de Apoio à Reciclagem (REP) para
diminuir a geração de resíduos e estimular sua reutilização,

ÍNDICE
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Reciclaje Inclusivo
Reciclagem
Inclusiva
Formalização do trabalho de 215 recicladores de base no Peru
Foto: cortesia da Associação de Recicladoras Mulheres
Ecoeficientes de Cayma

Resultado 2

Recicladores no Peru saem da linha de pobreza com um sistema de gestão de
resíduos sólidos
No Peru, 11 municípios, onde habitam uma população de quase

no Programa Nacional de Resíduos Sólidos, a cargo do Ministério

900 habitantes no total, adotaram sistemas de Gestão Integral de

do Ambiente do Peru (MINAM), um parceiro estratégico em todo o

Resíduos Sólidos (GIRS) que incorporam os recicladores de base

processo.

como atores chave para a gestão de resíduos em suas cidades.
Os sistemas GIRS possibilitaram a formalização do trabalho

Esses impactos foram possíveis graças à realização de um

de 215 recicladores (55% mulheres de 17 organizações), cujas

projeto estratégico financiado pela Iniciativa Regional para a

capacidades foram fortalecidas nos níveis técnico, organizacional

Reciclagem Inclusiva (IRR), uma plataforma regional formada

e empresarial.

pela Divisão de Água e Saneamento e o Fundo Multilateral de
Investimentos do BID, Coca-Cola América Latina, PepsiCo, Rede

Foto: cortesia da RENAREC

Esses recicladores contribuem com a promoção ambiental

Latino-Americana de Recicladores e Fundación Avina. Nas

em 80% das residências de cada distrito, organizam-se em

comunidades locais, o projeto da IRR foi realizado pela Ciudad

rotas domiciliares e empresariais, e conseguem administrar

Saludable, com a colaboração do grupo Industrias San Miguel,

autonomamente centros de armazenamento de material

Natura e o apoio político e estratégico do MINAM.

reciclável, o que lhes permite realizar um trabalho mais eficiente e
melhorar suas condições de trabalho e suas rendas.

Principais parceiros

Como resultado desse esforço, a renda média da população

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ciudad

beneficiada pelo projeto duplicou, o que permitiu que as famílias

Saludable, Industrias San Miguel, Natura, Ministério do

da população recicladora saísse da linha de pobreza. Além

Ambiente do Peru

da mudança concreta na qualidade de vida dos recicladores
diretamente beneficiados e dos habitantes das cidades, as lições
aprendidas e metodologias aplicadas no projeto foram reunidas

ÍNDICE
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Tecnologia para a
Mudança Social
Desafio Regional

Visão de impacto

Nas últimas décadas, o uso da internet

Cerca de 10 milhões de latino-

e das tecnologias de informação

americanos melhoram sua qualidade

e comunicação (TICs) favoreceu a

de vida com o uso ético das TICs como

participação cidadã e o acesso às

mecanismo de articulação e diálogo

informações públicas na América

entre os cidadãos e os governos.

Latina. Entretanto, ainda persiste
o desafio de transformar o uso

.

dessas tecnologias para melhorar a
transparência e a prestação de contas,
e gerar melhores condições de vida
para todos.

Com o apoio da Fundación Avina, mais de 7 milhões de latino-americanos agora
têm acesso a mais e melhores tecnologias cívicas para participar ativamente dos processos
governamentais de tomada de decisão que afetam seu dia a dia.
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Tecnologia para a Mudança Social

Resultado 1

Adoção da plataforma digital Por mi Barrio em duas
novas cidades no Uruguai

Por meio de uma cooperação com o Banco de

pedidos e avisos de problemas estruturais informados por

Embora o número de habitantes das duas cidades seja menor

Desenvolvimento da América Latina – CAF, a plataforma

meio da plataforma. A colaboração com as prefeituras inclui

do que o de Montevidéu, a complexidade dos serviços é a

Por mi Barrio (PMB) foi replicada nas cidades de Rivera e

a capacitação dos funcionários públicos e associações

mesma e o processo de treinamento e acompanhamento dos

Maldonado, no Uruguai. PMB é um aplicativo desenvolvido

de vizinhos para o uso dessa ferramenta e para incorporar

atores governamentais encarregados de utilizar a plataforma

originalmente para a cidade de Montevidéu, que permite enviar

os formatos digitais aos processos de articulação entre

representa um trabalho duplamente superior ao original.

avisos de problemas urbanos a partir de qualquer dispositivo.

os cidadãos e as autoridades públicas, além de divulgar a

Foi criado em 2013 com o apoio do Fundo Acelerador de

iniciativa.

Principais parceiros

A plataforma PMB é um caso bem sucedido de reprodução

Global: Omidyar Network

de uma iniciativa já existente que foi possível graças à

Regional: Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF

O processo de replicação, promovido por uma parceria entre

Plataforma de Inovação com Sentido. A lógica da Plataforma

Uruguai: D.A.T.A. Uruguai, prefeitura de Maldonado, prefeitura

D.A.T.A. Uruguai e a prefeitura das cidades mencionadas, não

agiliza e aumenta o impacto social proposto pela PMB. Em

de Montevidéu, prefeitura de Rivera

somente permitiu a adoção da plataforma digital em Rivera e

aproximadamente metade do tempo e com um terço dos

Maldonado, mas também determina que as duas prefeituras

recursos financeiros que eram originalmente necessários, foi

se responsabilizem pelo acompanhamento e resolução dos

possível replicar esse aplicativo móvel em duas cidades.

Inovações Cívicas, apoiado pela Omidyar Network e Fundación
Avina.

País impactado

Uruguai
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Tecnología para el cambio Social

Resultado 2

No México, novas plataformas de tecnologias cívicas promovem a
transparência pública
No México, foram adotadas duas plataformas digitais

Os grupos criminosos que ostentam poder em geral possuem

(NarcoData e Transparencia en Publicidad Oficial) promovidas

capacidade de ação e recursos suficientes para incidir

pelo Fundo Acelerador de Inovação Cívica, uma parceria entre

politicamente, garantindo impunidade para operar e prosperar.

a Omidyar Network e Fundación Avina. As duas plataformas

Entretanto, seu maior ponto forte é sua capacidade de

são alimentadas por dados abertos e informações publicadas

serem virtualmente invisíveis para quem pode identificá-los,

para oferecer aos cidadãos uma ferramenta para melhorar a

processá-los e prendê-los. Nesse sentido, essa plataforma de

transparência e o combate à corrupção.

jornalismo de dados é fundamental. A plataforma NarcoData
nasce desse entendimento a partir de uma articulação entre o

NarcoData é uma plataforma interativa de jornalismo de dados

site mexicano de notícias digital Animal Político e a plataforma

que apresenta uma radiografia das últimas quatro décadas

digital chilena Poderopedia.

Transparência em Publicidade Oficial é um espaço de
transparência pública que combate à censura indireta e
contribui para garantir a liberdade de expressão no México.

do crime organizado no México, para que a sociedade civil
compreenda, de maneira simples, como se deu a evolução dos

Além disso, uma articulação entre o Fundar e o Instituto

No México, a publicidade oficial tornou-se um mecanismo de

cartéis de droga.

Nacional de Transparência, Acesso a Informação e Proteção

censura sutil para restringir o fluxo de ideias e informações.

de Dados Pessoais (INAI) do México desenvolveu a plataforma

A falta de critérios e as lacunas no marco regulatório para a

Transparência em Publicidade Oficial. A plataforma é uma

distribuição da pauta governamental desregularam a relação

ferramenta que permite auditar publicamente o uso dos

entre os órgãos do governo e os meios de comunicação de tal

fundos públicos para contratar espaços de publicidade nos

maneira que as mídias que dependem economicamente dos

meios de comunicação.

governos já não podem ser consideradas dignas de confiança.
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Para tentar resolver esse problema, o Fundar e o INAI formaram uma parceria para: a)
elaborar padrões nacionais para a divulgação de dados sobre o uso de fundos públicos
para publicidade, b) desenvolver a plataforma cívica Transparência em Publicidade
Oficial, e c) para promover ajustes na Lei Geral de Publicidade Oficial que exigirão
que todos os estados do México informem seus gastos com o padrão e a plataforma
desenvolvidos.
A mobilização dessas ações gerou um espaço de transparência pública que combate à
censura indireta e contribui para garantir a liberdade de expressão no país.

País impactado
Global: Omidyar Network
México: Animal Político, Fundar, Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e
Proteção de Dados Pessoais do México (INAI), Poderopedia
País impactado

México

O programa Tecnologia para a
Mudança Social faz parte da
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Mensaje del Presidente

Avina em
Números
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Avina em
Números
Investimentos na América Latina

Mobilização financeira 2014-2016

O volume total de recursos mobilizados em 2016 para as oportunidades de impacto

O valor da mobilização de terceiros inclui as contribuições de outras organizações aos

superou o valor de 28,1 milhões de dólares.

investimentos da Fundación Avina ou às mesmas causas de maneira direta, em parte graças ao
esforço da fundação em aproximar esses investidores e as organizações parceiras.

Este total é distribuído da seguinte forma: A Fundación Avina investiu diretamente
8,05 milhões de dólares em 460 iniciativas de seus parceiros na América Latina. Além

Vale ressaltar que a contribuição programática da Avina inclui tanto o investimento social

disso, ajudou a direcionar investimentos sociais de outras instituições financiadoras

(doações), como a ação direta da própria equipe da Avina.

na soma de 13,6 milhões de dólares para organizações e iniciativas de parceiros. Para
isso, investiu 6,4 milhões de dólares nos custos de realização e acompanhamento dos

Desde 1994, o total mobilizado juntamente com outras fonte foi superior a 1 bilhão de dólares.

programas.
Desde 1994, a contribuição programática total da Avina foi superior a 535 milhões de
dólares. Nesses 22 anos, a Fundación Avina investiu diretamente mais de 408 milhões
de dólares em iniciativas de seus parceiros em prol do desenvolvimento sustentável.

Total desde
1994-2016

408.218.000

2014

12.609.000

* Valores em dólares americanos
ÍNDICE

2015

9.493.000

2016

Indicadores em
dólares

2013

2014

2015

2016

Contribuição
programática

22.004.932

22.049.929

20.001.503

14.521.570

Mobilização a
terceiros

27.411.830

33.606.594

16.425.269

13.625.721

Total
mobilizado

49.556.762

55.656.523

36.426.772

28.147.291

Administração
Avina

5.288.914

4.637.316

5.015.983

2.776.093

8.057.000
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Fontes de fundos recebidos em 2016
O quadro a seguir ilustra a diversidade de fontes de recursos que a Fundación Avina recebeu durante 2016 no
âmbito nas parcerias firmadas para apoiar as iniciativas desenvolvidas com seus parceiros:

9.500.000
VIVA Trust

306.779

Oak Foundation

130.000

GPLeal
Participações

55.814
IDRC

1.529.212

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

293.970

CAF – Banco de
Desenvolvimento da
América Latina

118.652

Águas Danone
da Argentina, S.A.

43.920

National Endowment
for Democracy

1.316.563

The Coca-Cola
Foundation

272.000

Citi Paraguai e Argentina –
com fundos providos pela
Fundação Citi

114.089
COSUDE

34.546
GIZ

1.117.445
Open Society
Foundations

270.020

AMBEV S.A.

96.774

Instituto Clima
e Sociedade - ICS

27.000

Inter-American
Foundation

* Valores em dólares americanos

680.098

Coca-Cola South Latin
(Peru, Chile, Argentina)

201.511

390.422

PepsiCo, Inc.

170.599

169.479

Social Progress
Imperative

Xylem, Inc.

90.000

80.000

ONU-Habitat

350.000

Climate and Land
Use Alliance

Cities Alliance

Outros

67.774

Unilever da
Argentina, S.A.

11.307

Andina, S.A.

Total: 17.437.974
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Escritórios e
Contatos
Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá,
República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Fundador

Diretores

Stephan Schmidheiny

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

Conselho Diretor
Sean McKaughan, Presidente

Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social

Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra

Lorena Gulli
Diretora de Administração e Finanças

Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead

Plataforma de Inovação com Sentido

Avina Americas

Conselho

Contato

Contato

Luis Enrique García, CAF – Banco de
Desenvolvimento da América Latina

Fundación Avina, coordenadora da Plataforma de
Inovação com Sentido:
andres.abecasis@avina.net

valeria.scorza@avina.net
Web: www.avinaamericas.org

Alfredo Zolezzi, Fundação Alfredo Zolezzi
Sean McKaughan, Fundación Avina
Luke Greeves, Social Progress Imperative
Valdemar de Oliveira Neto, World-Transforming
Technologies
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Responsáveis Nacionais

Escritórios nacionais
Argentina
Maipú 879 – 3er piso – Oficina B - C1006ACK
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 5246-9744
info.argentina@avina.net
Escritório Local
Córdoba, Argentina
Ávila y Zárate 2048, Oficina 9
Córdoba, Argentina
Tel: +[54] (351) 598 1601

Chile
Las Hortensias 2882, Providencia
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 2333 0516
info.santiago@avina.net
Colômbia
Calle72 # 9-55 Of.1103
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net

Bolívia

Paraguai

Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net

Avda. Madame Lynch esq. Pappalardo,
Edif. “Maria Estela” 1° piso, Dpto. Nº 12 B, Asunción, Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@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

Argentina

Costa Rica

Marcela Mondino

Lil Soto

marcela.modino@avina.net

lil.soto@avina.net

Bolívia
Miguel Castro
miguel.castro@avina.net
Brasil
Glaucia Barros
glaucia.barros@avina.net
Chile
Hernán Blanco
hernan.blanco@avina.net
Colômbia
Bernardo Toro

Peru
Av. Armendáriz 480, Piso 2, Oficina 215
Miraflores, Lima 18, Perú
Tel: +[51] (1) 625-4722
info.lima@avina.net

bernardo.toro@avina.net
Cuba
Pamela Ríos
pamela.rios@avina.net

Equador
Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net
Guatemala
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
México
Lucia Abelenda
lucia.abelenda@avina.net
Paraguai
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net
Peru
Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net

Responsables Nacionales
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Pontos Focais nos países sem equipe presente

Gestores Regionais dos Programas

El Salvador – Cynthia Loria

Acesso a Água

Índice de Progresso Social

Lil Soto

Glaucia Barros

acceso.agua@avina.net

indicedeprogresosocial@avina.net

Ação Climática

Inovação Política

Paula Ellinger

Valeria Scorza

cambioclimatico@avina.net

institucionalidad@avina.net

cynthia.loria@avina.net

Cidades Sustentáveis

Migrações

Marcela Mondino

Cynthia Loria

Uruguai – Marcela Mondino

ciudades.sustentables@avina.net

migraciones@avina.net

Grande Chaco Americano

Reciclagem Inclusiva

Eduardo Rotela

Gonzalo Roque

granchacoamericano@avina.net

reciclaje.inclusivo@avina.net

cynthia.loria@avina.net
Honduras – Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Nicarágua– Cynthia Loria

marcela.mondino@avina.net

Tecnologia para a Mudança Social
Lucía Abelenda
tecnologiacambiosocial@avina.net
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Relatório Anual 2016
Fundación Avina

www.avina.net
Contato: comunicaciones@avina.net

facebook.com/avina.net
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@fundacionavina

youtube.com/fundacionavina
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