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ONDE
TRABALHAMOS
Somos uma fundação latino-americana, criada em 1994, voltada para produzir mudanças em grande escala para o desenvolvimento
sustentável, por meio da construção de processos de colaboração entre atores de diferentes setores. Desde 2016, somos a
organização que coordena a Plataforma de Inovação com Sentido.
Missão: A partir da América Latina, impactar o desenvolvimento
sustentável, criando condições favoráveis para que diferentes
atores possam contribuir juntos para o bem comum.

Visão: Desejamos uma América Latina próspera, integrada,
solidária e democrática, inspirada em sua diversidade e constituída
por uma cidadania que a posicione globalmente a partir de seu
próprio modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

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 Uruguai),
apoiamos atividades por meio de parcerias e redes. Contamos
também com colaboradores nos Estados Unidos e Europa.
Eles facilitam a construção de parcerias com organizações
interessadas em apoiar processos de inovação e transformação
na América Latina. Desde 2015, estamos ampliando nossa
presença para a África, mais precisamente para a região da África
Oriental, para que as transformações da América Latina comecem
a ter impacto global.

Plataforma de Inovação com Sentido

Presença física

com atividades por meio de
parcerias e redes

Desde 2016, a Fundación Avina é a coordenadora da Plataforma de Inovação com Sentido. O objetivo da Plataforma é, por um
lado, aumentar o nível de colaboração por meio de um novo modelo de gestão que efetivamente articula vários atores, e por
outro, combinar inovação tecnológica, inovação social e inovação em modelos de negócio para colocá-las a serviço do
desenvolvimento sustentável. Tudo isso visando gerar impacto em uma nova escala e de maneira mais eficaz.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Sean McKaughan
Presidente do Conselho Diretor

Em 2011, a Avina se reuniu com seu fundador no Panamá,
convidados pela Viva Trust e outras organizações próximas, para
analisar as tendências globais e projetar para os anos seguintes
os riscos e oportunidades para a América Latina no que se refere
ao desenvolvimento sustentável. Este foi o primeiro passo em
nosso planejamento estratégico para o período de 2013-2017 e
gerou um plano com prioridades e metas.Foi enriquecedor voltar
à análise de cinco anos atrás, em 2017, para comprovar como
as tendências nos enganaram em muitos casos – mas não em
todos. Previmos, por exemplo, o peso e influência crescentes da
China na região, mas não consideramos a fragilidade do “milagre”
brasileiro. Em nossas conversas, também não previmos o ataque
implacável contra as instituições e tradições democráticas que
está ocorrendo no mundo todo, inclusive em nossa região.

Apesar das possíveis lacunas em nossa análise durante o
planejamento, o Conselho se alegra em reconhecer que
cumprimos com a maioria dos objetivos institucionais para o
período, relacionados à geração de bens públicos, à construção
de novas plataformas para o impacto em escala e ao cultivo
de uma equipe altamente competente e eficaz na articulação
e promoção de processos de mudança. De acordo com nosso
sistema de medição de desempenho, nossas ações em conjunto
com nossos parceiros beneficiaram mais de 50 milhões de
latino-americanos desde 2012. Além disso, nos últimos anos
alcançamos outra meta: sistematizar nosso conhecimento
institucional sobre a maneira de gerar impacto para fortalecer
nossa ação, especialmente por meio da capacitação e
alinhamento de nossos colaboradores.

4

Mensagem do Presidente

Nesse sentido, foi apresentado pela primeira vez em uma
plenária de toda a Avina, em 2013, o âmbito de atuação
unificado de nossa organização, que conferiu método,
consistência, critério e coerência ao nosso trabalho em
todos os programas e lugares onde atuamos. Esse âmbito
de atuação, focado na incidência por meio de processos
de mudança colaborativos, é resultado de 20 anos de
experimentação filantrópica e evolução institucional. Ele foi
construído por todos nós que trabalhamos na Avina e vai
sendo permanentemente aperfeiçoado. Nasce da prática e
do aprendizado orgânico que responde a perguntas básicas,
como: o que funciona? O que gera resultado? O que é mais
eficiente na promoção da sustentabilidade? E cresce a partir
das respostas que vamos encontrando nas ações de impacto
que criamos com nossos parceiros e que transformam as
comunidades que acompanhamos.
Muito do que pudemos contribuir para as causas que
abraçamos no último período pode ser atribuído ao nosso
saber fazer institucional, que se resume no nosso âmbito de
atuação institucional. Tanto que, em 2017, decidimos publicar
um livro e outros produtos de divulgação sobre os processos
de mudança colaborativos que a Avina promove, fazendo uso
de casos concretos, a partir do nosso sistema de medição
de impacto, para ilustrar os conceitos e métodos utilizados
pela Avina. Esperamos tirá-lo do forno em 2018. Embora esse
esforço institucional tenha como meta principal fornecer à
nossa equipe uma sistematização clara e útil da abordagem
Avina, queremos também que ele tenha um formato amigável
para ser compartilhado com nossos parceiros, atuais e
futuros, de modo a propiciar e aprofundar ainda mais a boa
cooperação em ações conjuntas.

Esperamos que esse tipo de troca de experiências e
aprendizados entre organizações voltadas para a mudança
social e a sustentabilidade possa aumentar a contribuição de
todos e todas para as nossas missões, pois não há dúvida de
que nossas sociedades necessitam de impulsos cada vez mais
fortes para contrabalancear tantas tendências desafiadoras.
Quero agradecer a toda a equipe da Avina por seus esforços
extraordinários, que se traduzem nos resultados inspiradores
descritos neste Relatório Anual 2017.
Gostaria também de reconhecer a dedicação dos membros
do conselho da Fundación Avina à nossa organização, em
especial nosso CEO. Agradecemos à Viva Trust por seu apoio
fundamental à sustentabilidade da Avina em longo prazo
e a todos os indivíduos e instituições que contribuem para
possibilitar nosso trabalho. Obrigado especialmente a Stephan
Schmidheiny, nosso fundador, por sua visão e amizade, e
obrigado aos nossos parceiros de causa por sua liderança e
entrega. Entre todos e todas continuaremos progredindo com
paixão para construir um futuro mais sustentável.

Sean McKaughan
Presidente do Conselho Diretor
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MENSAGEM
DO DIRETOR
EXECUTIVO
Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

A resiliência como DNA
Normalmente muitos diretores executivos de organizações sociais
usam este espaço para falar sobre a extraordinária gestão que
realizaram durante o ano, as muitas realizações alcançadas, a
grande quantidade de recursos arrecadados e para projetar o
grande futuro que os espera. Porém, em mais de uma ocasião,
entusiasmado com mensagens tão fortes, aguardei a mensagem
do ano seguinte, mas não a encontrei, pois a organização tinha
encerrado suas atividades.

Nossos tempos são marcados por uma série de contradições
e desafios, e nós que estamos liderando organizações sociais
complexas em contextos que mudam constantemente temos
que fazer uma gestão que possa responder a combinações como
escassez e complexidade, incerteza e necessidade de certezas, o
longo prazo e o plano operacional anual, o mundo dos negócios
e o mundo social. Organizações “caórdicas” segundo Dee Hock,
“líquidas” segundo Zygmunt Bauman, “exponenciais” segundo
Salim Ismail e muitas vezes indecifráveis, segundo a realidade.
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Mensagem do Diretor

Mas podemos concluir que tudo isso que descrevi pode
ser resumido em apenas uma palavra: RESILIÊNCIA. Este é
um conceito antigo, porém renovado e ressignificado que
começamos a entender como parte da liderança adaptativa e a
aplicar como capacidade organizacional para poder administrar
instituições que parecem viver em crise permanente. Precisamos
de organizações resilientes para poder promover agendas
onde a resiliência seja um componente transversal: resiliência
às mudanças climáticas, cidades resilientes, inovação política
conduzida por uma liderança resiliente.
Neste Relatório, não vou contar como foi maravilhoso o ano
que tivemos na Fundación Avina. O que vou dizer é que, após
alguns anos cheios de desafios, decidimos apostar na resiliência
da organização e, com o compromisso de uma equipe muito
convicta e o apoio de parceiros extraordinários, decidimos que a
crise não nos venceria. Após atravessar um período de adaptação
de agendas, reengenharia financeira e priorização de objetivos,
consolidamos a organização para continuarmos operando com
os mesmo padrões de excelência sem perder alcance geográfico
nem escala nas realizações, e por isso definimos 2017 como o ano
da resiliência.
O mérito de uma organização como a nossa não é sobreviver, é
salvar vidas. Foi para isso que fomos criados e por isso definimos
nossa aposta: viver para gerar impacto. Por isso decidimos
percorrer o caminho da transformação, onde nossa utopia
é a bússola (ou atualmente, o GPS), nossas convicções são o
combustível, e nossos valores marcam o caminho percorrido no
passado e nos dão a capacidade de ir em direção ao futuro.

Hoje, fazendo um balanço, podemos dizer que foi a aposta na
COLABORAÇÃO, nas PARCERIAS, na INOVAÇÃO com SENTIDO,
na ESCALA e CAPILARIDADE que permitiu à Fundación Avina
gerar impactos relevantes e de escala na região, o que nos
permitiu gerar, juntamente com nossos parceiros, mudanças
nas vidas e sociedades onde trabalhamos. Isso nos levou a
assumir um papel de corrente de transmissão de intercâmbio de
inovações com alguns países da África, o que nos permite investir
em apoiar tecnologias disruptivas que possam gerar impacto em
nível global, tornando-nos assim articuladores entre o local e o
global.
Foi a resiliência que nos permitiu superar um passado de
desafios e é a resiliência que nos projeta para um futuro de
desafios. Concluir a gestão anual dessa maneira, com as ações
e as realizações descritas neste relatório, enche-nos de grande
esperança no que está por vir, lembrando que não podemos
baixar a guarda. O desafio será continuar apostando na
resiliência. A incerteza nos acompanhará nestes anos, por isso
devemos nos antecipar e gerar lideranças adaptativas para
tempos de mudanças.
Minha total gratidão a todos e todas as pessoas que fazem
parte da maravilhosa equipe da Avina, aos membros da diretoria
e aos nossos parceiros com os quais trilhamos o caminho da
transformação da América Latina.
Muito obrigado!

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo
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ACESSO
À ÁGUA
DESAFIO REGIONAL
Na América Latina, 34 milhões de pessoas não têm
acesso a fontes aprimoradas de água e 107 milhões
carecem de serviços de saneamento.

VISÃO DE IMPACTO
Contribuir para alcançar a universalização do acesso
sustentável à água e ao saneamento por meio do
fortalecimento da governabilidade democrática em
sua gestão.

DADO
Desde 2009, juntamente com seus parceiros, a
Fundación Avina contribuiu para que mais de
3 milhões de latino-americanos tenham
acesso a água segura.
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ASSEGURAR O ACESSO
À ÁGUA É GARANTIR
ACESSO À VIDA
A gestão comunitária da água e saneamento representa uma
contribuição fundamental para alcançar o ODS #6 e garantir
a universalização do acesso à água e ao saneamento, além de
alcançar o exercício pleno desse Direito Humano fundamental.
Há muitos anos, a Fundación Avina apoia o fortalecimento da
gestão comunitária da água em nível regional, no qual ocorreram
avanços importantes em termos de associatividade para alcançar
melhores níveis de visibilidade e reconhecimento, fortalecimento
de capacidades locais para uma melhor administração, operação e
manutenção dos sistemas e apoio da construção de uma política
pública participativa. Neste âmbito, destacamos as seguintes
realizações:
No Chile, a Federação Nacional de Água Potável Rural (FENAPRU),
após 16 anos de propostas e diálogos para assegurar uma norma
que amparasse a gestão comunitária da água rural, conseguiu
a promulgação da Lei do Serviço Sanitário Rural (SSR). A lei
frustra a ameaça da privatização, protege e mantém o modelo de
administração comunitária e fornece ferramentas para o modelo
avançar em direção ao crescimento e sustentabilidade desses
serviços. A FENAPRU continuou contribuindo e participando
da elaboração do Regulamento e hoje difunde e acompanha a
aplicação das normas em benefício das famílias chilenas das zonas
rurais.
Essa lei é uma das normas mais importante no Chile elaboradas
com participação cidadã.
Os principais conteúdos da norma são:
a) o reconhecimento das comunidades organizadas que, ao
longo da história, administraram de forma autônoma os
serviços de água e saneamento b) entrega de um estatuto
jurídico que regula o funcionamento das APR, agora
Serviços Sanitários Rurais (SSR) em todo o país c) protege o
território operacional dos SSR e seu modelo de administração
comunitária d) fortalece a capacidade de gestão dos SSR

e) define os deveres e direitos dos operadores, assim como
os de seus sócios f) define o papel do Estado g) cria a
Subdireção nacional e agências regionais específicas para os
SSR h) incorpora o saneamento rural ao trabalho dos SSR,
incluindo assessoria para os processos de projeto, execução
das obras e posterior administração desses sistemas; fortalece
a associatividade.
http://sabersocial.virtual.avina.net/Conocimiento.
aspx?documentId=209
Em Santa Cruz de la Sierra, a maior cidade da Bolívia com 1,5
milhão de habitantes, foi promulgada a Lei Municipal de Proteção
e Conservação da Água. Esta é a primeira norma no nível
governamental sub-regional no país que tem como objetivo
promover ações estratégicas de preservação e conservação
de fontes de água, definir normas de planejamento urbano,
estabelecer condições e a obrigatoriedade do uso racional
da água, e instaurar um Fundo de Água (FONACRUZ) como
entidade autônoma de gestão e com recursos para a proteção
e restauração do ciclo hidrológico da água. O FONACRUZ
atualmente tem 400 mil dólares para iniciar suas atividades e
contará com o apoio orçamentário do governo municipal.
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Acesso à Água
Na Costa Rica, os membros das ASADAS (entidades que
fornecem água para as comunidades) não recebem capacitação
com a frequência, integralidade e qualidade necessárias para
alcançar níveis apropriados na gestão de um dos serviços
básicos mais importantes para a qualidade de vida das pessoas.
Os conteúdos das capacitações e os processos de capacitação
nem sempre estão adaptados às características específicas
daqueles que administram essas organizações, geralmente
pessoas que oferecem seu tempo voluntariamente em um
contexto predominantemente rural. A diretoria do Instituto
Costarriquense de Aquedutos e Redes de Esgoto (AyA) aprovou o
Plano Nacional de Capacitação Contínua para ASADAS (PNCCA),
que surge como resposta à necessidade de capacitação de
qualidade dos dirigentes dessas organizações e seu pessoal
como administradores e encanadores. O Plano pretende integrar
e fortalecer os esforços de todos os atores que capacitam as
ASADAS, organizações que fornecem serviços de água potável
para mais de 1,3 milhão costarriquenhos. Além disso, ele
especifica os conteúdos a serem desenvolvidos nas capacitações
com uma abordagem integral e de acordo com os diferentes
públicos alvo, de modo a assegurar padrões mínimos de
qualidade. Em 2017, 2521 membros de 1393 ASADAS receberam
capacitação.
Além disso, cerca de 80 mil habitantes das zonas do Valle del
Cauca, Cauca e Tolima na Colômbia e quase 34 mil do Cantón
Cañar no Equador tiveram acesso a água de melhor qualidade e
sustentabilidade graças ao trabalho da AQUACOL e CENAGRAP,
Centros de Atenção Integral (CAI) na Colômbia e Equador
respectivamente. Esta informação tem base e validação na
avaliação de impacto social dos projetos de água e saneamento
realizada pela AQWA em coordenação com a Fundación Avina
e os CAI mencionados. O estudo permite identificar impactos e
benefícios recebidos pelas comunidades ao participar de um CAI
em aspectos como: a) economia de tempo e de custos
b) redução de gastos em saúde c) redução de estresse hídrico
d) redução de conflitos e) sustentabilidade dos ecossistemas
f) maior acesso e continuidade nos serviços g) melhor qualidade
da água h) maior satisfação dos usuários i) melhores condições
de saúde da população j) melhor coordenação entre o público
estatal e o comunitário. A Avina agregou valor de maneiras
diferentes em cada um dos processos.

No Chile, promoveu a articulação de atores e aprendizados, e
participou do processo de incidência para a aprovação da norma,
definição dos conteúdos da lei e de sua regulamentação. Na
Bolívia, a Avina contribuiu para gerar trocas com atores chave
no nível regional e também para a análise de contexto. Na Costa
Rica, trabalhou com funcionários da Subgerência de Sistemas
Comunitários do Aya no desenvolvimento de processos de
fortalecimento de capacidade e realizou, juntamente com seus
parceiros, um piloto de capacitação para as ASADAS utilizando os
conteúdos do PUFC, além de ter participado de todo o processo
de construção do Plano Nacional de Capacitação. No Equador e
Colômbia, a Avina apoiou o fortalecimento do CENAGRAP e da
AQUACOL e sua articulação com diversos atores. Recentemente,
o estudo da AQWA, promovido e cofinanciado pela Avina,
demonstrou como os CAI têm um impacto positivo na melhoria
das condições de vida dos habitantes e dos líderes comunitários.
A Avina tem sido fundamental na articulação dos diversos
atores, entre eles AQUACOL, CENAGRAP, AQWA (consultora
internacional) e a própria Avina, para a realização do estudo.
Parceiro: Instituto Costarriquense de Aquedutos e Redes de Esgoto.
País: Costa Rica
Parceiro: Federação Nacional de Água Potável Rural
País: Chile
Fundação Natura Bolívia
País: Bolívia
Em Cali, Colômbia: Aquacol
Em Cañar, Equador: Centro de Apoio à Gestão Rural de Água
Potável
AQWA – organização especializada no estudo e avaliação de
impacto de projetos WASH, França.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:
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AÇÃO
CLIMÁTICA
DESAFIO REGIONAL
As mudanças climáticas são uma das maiores ameaças
enfrentadas pela humanidade, tanto em escala global
como local, e exigem transformações em todos os níveis
da sociedade por meio da ação climática.

VISÃO DE IMPACTO
Por meio da ação climática inclusiva, a América Latina
é protagonista na execução do Acordo de Paris e no
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

DADO
Com o apoio da Fundación Avina e ActionLAC, a
articulação de governos locais está sendo fortalecida
com ações climáticas. Na Argentina, a Rede Argentina
de Municípios para as Mudanças Climáticas (RAMCC)
possui 144 municípios membros, 60 com inventários
de gases de efeito estufa elaborados, e um total de 155
projetos climáticos em pasta. No Chile, a Rede Chilena
de Municípios para as Mudanças Climáticas tem 46
municípios, com 31 perfis climáticos representando
29% da população..
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AÇÃO CLIMÁTICA NO
PRESENTE PARA UM
FUTURO SUSTENTÁVEL
A agenda global de mudanças climáticas cria compromissos
ambiciosos de mitigação, adaptação e financiamento climático,
pois representa o único caminho seguro para preservar a
espécie humana no planeta. Essa agenda já não é opcional
nem postergável. Considerando os padrões de emissões,
desenvolvimento e desigualdade social, a agenda é uma
estratégia de sobrevivência. E também uma oportunidade
de liderar um futuro que tratará os recursos naturais de uma
maneira muito diferente da atual. A tarefa não é apenas
de governos nacionais, mas sim de todos – indivíduos,
empresas, OSC, municípios, academia. Algumas das ações
relevantes promovidas na América Latina em 2017 ocorreram
na Argentina e por meio da plataforma ActionLAC no nível
regional.
Na Argentina, foi sancionada a Lei de Regime de Fomento
à Geração Distribuída de Energia Renovável integrada à
Rede Eléctrica Pública. Esta norma permitirá que usuários
residenciais, comerciais e industriais possam gerar sua própria
energia para seu autoabastecimento a partir de energias
renováveis e também vendê-la para a rede caso tenham
energia excedente.
Além disso, será estabelecido o fundo econômico que oferece
incentivos (FODIS) para estimular a incorporação desse tipo de
equipamentos. Por fim, essa lei conta com muitas contribuições
da AERA (Aliança pelas Energias Renováveis da Argentina),
espaço apoiado pela Fundación Avina do qual fazemos parte
há seis anos.

A Fundación Avina incentivou de maneira fundamental a
consolidação da AERA, além de fazer parte do grupo de
organizações que a constituem. Nos últimos anos, esse
espaço ganhou força própria graças à participação de atores
variados, como a Associação Argentina de Energia Eólica
(AAEE), a Câmara Argentina de Energias Renováveis (CADER),
a Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), o Projeto
Interconexão à Rede de Energia Solar Urbana Distribuída
(IRESUD), o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI)
da Argentina e a Fundación Directorio Legislativo. A AERA
contribuiu muito para a lei sancionada, inclusive desde os
primeiros projetos em 2016 antes da unificação dos projetos
existentes. Uma das contribuições mais significativas foi a
realização de uma Oficina de Geração Distribuída em conjunto
com a Plataforma Cenários Energéticos na Câmara dos
Deputados da Argentina.
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Ação Climática

Além disso, na Argentina, as residências em condições de
pobreza são exemplo de eficiência energética graças a
um modelo executado pela organização FOVISEE/WWB
(Weatherizers Without Borders). A partir do início de um
processo escalável com o governo de Bariloche com um
piloto de 100 residências e um horizonte de 5 mil em 3
anos, o programa, que nasceu para promover a eficiência
energética, tornou-se uma política pública com perspectivas de
escalamento. Neste modelo inovador, destaca-se a aplicação de
uma tecnologia específica para o diagnóstico e elaboração de
um plano de reparações e/ou melhorias simples de baixo custo
para cada residência que permite melhorar significativamente a
qualidade de vida e bem-estar de seus moradores.
A Avina acompanha a iniciativa da FOVISEE desde 2010, mas foi
especialmente importante no estabelecimento da parceria com
a Citi Foundation para sustentabilizar 120 residências em três
cidades, permitindo à FOVISEE gerar aprendizados e projetar
casos exportáveis para outras localidades. Esse programa chega
para resolver os altos gastos energéticos e o baixo conforto
térmico das residências em contextos de pobreza, além de
melhorar a saúde e bem-estar de seus habitantes. O modelo
de sustentabilização de residências tem três componentes:
a formação de força de trabalho verde, o diagnóstico de
residências e a realização de reposições/melhorias econômicas
de eficiência energética, estabelecendo um círculo virtuoso que
se retroalimenta e sustenta ao longo do tempo.
A Avina contribuiu para a consolidação desse modelo com
capital social e financiamento. Por sua vez, a plataforma
para acelerar a ação climática na América Latina ActionLAC
consolidou sua teoria de mudança em 2017, comprovando, por
um lado, o valor agregado que oferece no nível regional e por
outro, servindo de inspiração para outras iniciativas.

Além disso, foi convidada a se apresentar em eventos durante
a COP23 e em consulta pública promovida pela Comissão
Europeia sobre um Marco Europeu para a Ação Climática
Não-Estatal, visando compartilhar lições aprendidas e inspirar
iniciativas similares.
Además, fue invitada a presentarse en eventos durante la COP23
y en la consulta pública promovida por la Comisión Europea
sobre un Marco Europeo para la Acción Climática No-Estatal,
con fines de compartir lecciones aprendidas e inspirar iniciativas
similares.
Por meio do Fundo Semilla ActionLAC para a Declaratoria de
Agua, cinco projetos para ações de adaptação foram apoiados
na região. Em parceria com a Rede Argentina de Municípios para
as Mudanças Climáticas, a ActionLAC promoveu um evento no
qual 82 municípios se reuniram com agências de cooperação,
ministérios, empresas e outros atores com potencial de fornecer
recursos técnicos e financeiros para a ação climática. Mais de
150 projetos foram apresentados nas 320 reuniões bilaterais
realizadas. Nesse âmbito, a RAMCC lançou um portal digital para
apresentar projetos dos municípios a possíveis financiadores
tanto para mitigação quanto para adaptação, com valores que
vão de 10 mil dólares até mais de um milhão de dólares. O
portal está disponível en http://www.ramcc.net/es/produtos
Também em 2017, a ActionLAC lançou sua primeira capacitação
em ação climática, que contou com 779 inscritos, dos quais 132
participantes foram selecionados, representando 46 instituições
de diferentes setores de 20 países da América Latina e 1 da
Europa. Como resultado, metas de ação climática foram
projetadas para 12 instituições, e 1 start-up foi selecionada para
falar sobre sua experiência na COP23.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

A experiência foi analisada em um artigo científico sobre
mecanismos de orquestração climática aceito para publicação
na revista acadêmica “International Environmental Agreements:
Politics, Law and Economics”.
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CIDADAES
SUSTENTÁVEIS
DESAFIO REGIONAL
Cerca de 80% dos latino-americanos vivem em cidades, o
que faz da América Latina o continente mais urbanizado do
mundo, mas também é o mais desigual. Cerca de 130 milhões
de pessoas vivem em assentamentos precários e zonas
urbanas vulneráveis da América Latina e Caribe.

VISÃO DE IMPACTO
A América Latina avança na consolidação de cidades
sustentáveis, inclusivas e resilientes, no âmbito da Nova
Agenda Urbana e dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

DADO
40 espaços públicos foram (re)gerados pela
comunidade em 8 países, melhorando o acesso de
aproximadamente 500 mil cidadãos a bens públicos.
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AS CIDADES RESILIENTES
RECUPERAM O
ESPAÇO PÚBLICO
Os espaços públicos têm um papel crucial nas cidades, pois
facilitam a interação social, promovem o intercâmbio econômico,
o lazer dos cidadãos, o reconhecimento do outro e a expressão
cultural e criativa. As intervenções territoriais no espaço público
implicam um foco de coesão social, segurança e igualdade de
gênero que produz um impacto positivo na qualidade de vida e
na redução da desigualdade, encarnando a identidade visual e o
sentido estético da cidade.
A estratégia de governança urbana deve fomentar a criação
e a valorização dos espaços públicos nas zonas de maior
vulnerabilidade e degradação a partir de uma ação sistêmica
que concilie o empoderamento e a participação cidadã com a
incidência em políticas públicas e a articulação entre os âmbitos
local, nacional, regional e global. Neste contexto, aparece uma
conexão direta entre o trabalho em nível local e nacional, e
a contribuição da região para a execução da Nova Agenda
Urbana, estimulando sua integração com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris.
A Fundación Avina, em parceria com a UN-Hábitat, promoveu a
criação de um espaço regional de troca de conhecimentos sobre
a melhoria participativa do espaço público no qual participam
mais de 100 organizações e iniciativas provenientes de 10 países,
que têm uma visão comum sobre a redução da desigualdade nas
cidades através da transformação dos espaços públicos.
Ao enfatizar os setores mais vulneráveis, é possível promover
ações de valorização nas quais as transações sociais, culturais,
comerciais e políticas estejam baseadas em uma lógica que
beneficie a todos.

Algumas das iniciativas que fazem parte da Rede foram apoiadas
pelo Programa Regional de Espaço Público da Avina, que permitiu
dinamizar processos de melhoria participativa de 40 espaços
públicos em 6 países da região, inclusive 5 municípios que
adotaram novos programas de espaços públicos. Houve avanços
também nos primeiros intercâmbios metodológicos bilaterais,
como por exemplo, a transferência da metodologia (caixa de
ferramentas) do Ocupa Tu Calle para a Rede Uruguaia de Cidades
Sustentáveis, ou a transferência do Mapeamento Participativo de
Favelas da ACIJ (Argentina) para a mesma Rede.
Alguns exemplos concretos de transformação participativa do
espaço público são o parque Mamá Lucinda em Villa El Salvador
no Peru, e Caminos de la Villa em Buenos Aires na Argentina
e Valparaíso no Chile, lugares onde a dignidade humana foi
promovida e espaços degradados e hostis para a comunidade
foram transformados em bens públicos de qualidade a serviço
de toda a população, tornando-se espaços convidativos a um
tecido social de grande diversidade, o que facilita a construção
de vínculos heterogêneos em um esquema de mobilidade social
ascendente.
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Cidades Sustentáveis
Ao sul de Lima, no distrito de Villa El Salvador, a comunidade de
Edilberto Ramos, após de 40 anos de indiferença, a associação
de moradores conseguiu a pavimentação de ruas e calçadas e
a instalação de serviços públicos básicos como água e esgoto.
Agora o desafio é tornar os espaços públicos seguros. Com este
objetivo em mente, após quatro anos da realização do projeto
participativo do parque Mamá Lucinda utilizando o videojogo
Minecraft, os moradores conseguiram concluir as obras da
primeira etapa de melhorias, que está transformando um areal em
um espaço público para beneficiar as crianças das 1500 famílias
que habitam o bairro. http://www.avina.net/avina/ver-impactos/
mama-lucinda/
As crianças do programa “Caminhos da Favela” (Caminos de
la Villa, no original em espanhol) na Argentina vivem em uma
comunidade chamada Villa 20, na zona de Villa Lugano, na
cidade de Buenos Aires. O local é habitado por aproximadamente
30 mil pessoas em 48 hectares de terreno onde as condições
de vida são muito precárias: 75% não têm esgotos, 65% não
recebem água corrente e 96% não têm linhas de energia formais.
As exploradoras querem transformar a favela em bairro. O
programa promovido pela Associação Civil pela Igualdade e
Justiça (ACIJ) e a Fundación Avina consiste em um projeto para o
mapeamento participativo de lugares importantes para o bairro
onde se geolocalizam escolas, centro de saúde, refeitórios, jardins
de infância, centros esportivos, lugares emblemáticos, praças,
quadras de futebol e órgãos governamentais com atenção ao
público. Trata-se de um sistema comunitário e colaborativo de
coleta de informações que se torne uma plataforma de dados
abertos para promover instâncias de participação e envolvimento
da sociedade civil no processo de melhoria do bairro e execução
de políticas urbanas que gerem coesão social por meio da
apropriação do espaço público, do acesso a serviços básicos, da
redução da violência e da melhoria da qualidade de vida de seus
habitantes.
http://www.avina.net/avina/ver-impactos/prueba-cs/
Em Valparaíso, Chile, cinco setores da cidade foram reabilitados
de maneira participativa com a liderança e empoderamento da
comunidade e o apoio de atores públicos e privados, agregando
valor a espaços públicos degradados.

Foram colocadas redes de descanso embaixo da ponte Errázuriz
e o lugar recebeu intervenções com pinturas de diversas cores
e murais urbanos. Em Lomas Entrete, também foram feitos
murais urbanos e o trabalho coletivo conseguiu unir as quatro
associações de moradores ativando a organização dos vizinhos.
Em Cementerio Playa Ancha, um terreno em desuso
foi transformado em parque recreativo e de descanso.
Os escombros da Praça Calle Castillo foram retirados e o local
foi valorizado para se tornar uma praça com jogos e murais
urbanos. Houve intervenção na Praça Echaurren para recuperar a
finalidade recreativa do espaço. Ao mesmo tempo, foi realizado
o primeiro Concurso de Inovação Urbana Cidadã, iniciativa
liderada localmente pela ONG Espacio Lúdico com o apoio da
Project for Public Spaces, CivicWise, ONU-Habitat e o Município
de Valparaíso por meio do Departamento de Planejamento. A
medição de impacto realizada por alunos da Universidade de
Valparaíso indicou um aumento na permanência dos moradores
no local e uma melhora na percepção de segurança.
http://www.labcis.org/main/document/intervenciones/index.html#
A Fundación Avina contribuiu para melhorar a compreensão do
papel que o espaço público pode ter na redução da desigualdade
social e ambiental, na capacidade de articulação de atores dos
âmbitos públicos e privados e de inspirar processos de incidência
em políticas públicas urbanas voltadas para seu desenvolvimento,
fortalecimento e apropriação social.
Parceiros:
Parceiro Regional: ONU-Hábitat
Argentina: ACIJ – WINGU – BID
Brasil: Movimento Boa Praça
Chile: Espacio Lúdico
México: RAIIS
Peru: Lima como Vamos, Periferia
Uruguai: Rede Uruguaia de Cidades Sustentáveis
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

Conseguir tornar as cidades e os assentamentos humanos em
locais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
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GRANDE CHACO
AMERICANO
DESAFIO REGIONAL
O Grande Chaco Americano fica localizado entre a Argentina,
Bolívia e Paraguai, e é a maior floresta da América do Sul depois
da Amazônia. Ameaçada por altos índices de desmatamento, é
uma das ecorregiões mais vulneráveis às mudanças climáticas
e suas populações têm os maiores índices de pobreza em seus
respectivos países.

VISÃO DE IMPACTO
As populações mais vulneráveis do Grande Chaco Americano
melhoram sua qualidade de vida por meio do acesso e
exercício de seus direitos, satisfação de suas necessidades
básicas, inclusão em cadeiras de produção, acesso ao
mercado, fortalecimento de suas capacidades e definição de
novos esquemas de governança participativa para a incidência
em políticas públicas e monitoramento de execução dessas
políticas.

DADO
A iniciativa O Futuro está no Monte (El Futuro está em el
Monte) gera impacto em 66 organizações de 39 localidades
de 6 províncias da Argentina, com 4.601 beneficiários diretos
dos quais 56% são mulheres empreendedoras.
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NO GRANDE CHACO
AMERICANO, O FUTURO
ESTÁ NO MONTE
A região do Grande Chaco Americano, segunda maior floresta
da América Latina depois da Amazônia e maior floresta seca
contínua do mundo, apresenta altos níveis de pobreza e
exclusão, principalmente em famílias de povos nativos, em um
contexto de deterioração ambiental e vulnerabilidade climática,
isolamento e dificuldades de acesso ao mercado e ao governo,
debilidade institucional e baixos níveis de organização no nível
local, além de infraestrutura deficitária.
Nessa região está sendo realizada a iniciativa El Futuro está en
el Monte (O Futuro está no Monte), coordenada pela Fundación
Gran Chaco, ACDI, Fundación Los Grobo e Fundación Avina,
e integrada por diversas organizações de base, instituições e
governos locais, empresas e empresários. A iniciativa busca
promover o desenvolvimento integral e sustentável do Grande
Chaco com uma estratégia de trabalho em rede, por meio da
promoção de alternativas sustentáveis de produção, recuperação
de saberes tradicionais, fortalecimento das comunidades e
organizações locais, inovação tecnológica, cuidado e restauração
do ecossistema, execução de projetos colaborativos (coprojeto,
coinvestimento e cogestão de impacto triplo).

Como o infográfico ao lado demonstra, a iniciativa El

Futuro está en el Monte trabalha a construção de um

novo paradigma onde o valor criado supere as dicotomias
geradas pelo desenvolvimento sustentável: produzir

enquanto são restauradas as condições agroecológicas

e distribuir ao mesmo tempo em que se produz riqueza,

criando vínculos operacionais entre os atores públicos, as
empresas e as ONGs.
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Grande Chaco Americano
Durante o ano de 2017, El Futuro está en el Monte
consolidou-se como um modelo de impacto coletivo para
acelerar uma transição climaticamente inteligente das produções
do Grande Chaco, unindo e combinando o financiamento das
ações de adaptação ao clima e de agricultura a partir dos setores
público e privado superar a pobreza na região do Grande Chaco
argentino.
As principais realizações estão relacionadas à sistematização
da iniciativa (por meio de um investimento do CAF Banco para
o Desenvolvimento da América Latina e Fundación Avina), o
que permitiu conceituar e definir os aspectos principais para a
escalabilidade do modelo, além de estabelecer os elementos
básicos de um modelo de impacto coletivo: a definição de uma
agenda comum, um sistema de avaliação e monitoramento, e
ferramentas de imagem e comunicação.
Outra realização importante está relacionada à incidência
pública. A iniciativa El Futuro está en el Monte foi reconhecida
como de interesse ambiental nacional e foi constituída uma
Comissão Interministerial no âmbito do Plano Belgrano (um
programa do governo federal com grandes investimentos no
norte da Argentina) para articular e orientar o investimento
público para as inovações sociais, tecnológicas e de negócios
apoiadas pela rede.

para o fortalecimento das capacidades dos atores locais
na utilização das TICs, a alfabetização digital e articulação
estratégica entre inovações tecnológicas e processos de
desenvolvimento organizacional, social produtivo, políticoinstitucional e cultural que se mostrem relevantes para a região e
o bem-estar de seus habitantes.
Até 2017, foram instalados 19 Centros Nanum em três províncias
do Chaco argentino, atingindo uma população estimada em 30
mil habitantes. Esse programa contou também com o apoio do
CAF-Avina.
EFEEM
Parceiros: ACDI, Fundación Gran Chaco, Fundación Los Grobo,
CAF, Samsung Electronics Argentina.
País impactado: Argentina
Países impactados: Argentina, Bolívia e Paraguai.

Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

A iniciativa El Futuro está en el Monte continua crescendo e
já gerou impacto em 66 organizações de seis províncias da
Argentina, o que inclui 39 localidades com um total de 4.601
beneficiários diretos (artesãs, pequenos pecuaristas, agricultores
e apicultores), dos quais 56% são mulheres empreendedoras
e 98.104 beneficiários indiretos, além de três mil hectares

de enriquecimento de mata nativa. Em relação à dimensão
tecnológica da iniciativa El Futuro está en el Monte, durante
o ano de 2017, houve avanços no programa Grande Chaco
Namum Village, realizado pela Samsung Electronics Argentina,
Fundación Gran Chaco, ACDI, Fundación los Grobo, Ministério
do Desenvolvimento Social da Argentina e Fundación Avina. Esse
programa visa contribuir para o desenvolvimento sustentável
de comunidades isoladas do Chaco por meio da geração de
soluções de acessibilidade a Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs),
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GRAN CHACO PROADAPT
A ORGANIZAÇÃO
SOCIAL É A MELHOR
ADAPTAÇÃO ÀS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Um dos grandes desafios das mudanças climáticas passa por
projetar uma futura administração dos biomas para
protegê-los da pressão exercida pela demanda dos grandes
centros urbanos e da expansão da fronteira agropecuária sobre
seus recursos naturais e sobre sua superfície de matas.
O bioma do Grande Chaco Americano é a segunda maior
floresta da América do Sul depois da Amazônia. Trata-se
de mais de 1.000.000 km2 distribuídos em quatro países
(Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil), habitados por mais
de 7,5 milhões de pessoas. Nas últimas décadas, a região
foi submetida a uma forte intervenção humana, como a
urbanização e os desmatamentos, levando os ecossistemas
a condições de alta fragilidade devido à erosão dos solos,
desertificação e alterações do regime hidrológico.
Um dos graves problemas enfrentados na região do Grande
Chaco são os transbordamentos do rio Pilcomayo, que geram
enchentes perigosas e grandes inundações. Para mitigar os
efeitos das águas, foi desenvolvido um Sistema de Alerta
Prévio, implementado pela iniciativa Gran Chaco Proadapt,
para prever as cheias do rio, prevenir mortes dos habitantes
da região e evitar perdas de meios de produção. Dessa forma,
o bioma chaquenho se tornou um exemplo de articulação
público-privada, nessa parceria entre organizações da
sociedade civil, empresas e governo tantas vezes declamada,
mas que em geral demora para se traduzir em ações concretas.

A iniciativa Gran Chaco Proadapt é uma ação trinacional
(Argentina, Bolívia e Paraguai) para a adaptação às mudanças
climáticas nesse bioma promovida pelas Redes Chaco
e executada pela Fundación Avina em parceria com as
organizações sociais ACDI, Fundación Gran Chaco, Sombra
de Árbol e Nativa, com o apoio do Fundo Multilateral de
Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(Fomin/BID) e o Fundo Nórdico de Desenvolvimento (FND).
O Sistema de Alerta Prévio Proadapt é baseado em quatro
pilares: mapas de riscos previamente construídos que indicam
os possíveis deslocamentos do rio no caso de uma cheia,
instituições públicas que informam a altura do rio e eventos
meteorológicos, imagens de satélite e uma rede colaborativa
de habitantes locais ao longo de 800 quilômetros que
fornecem informações sobre a movimentação do rio, com o
apoio de múltiplos meios de comunicação, para enviar alertas
através das redes sociais, rádios locais e aplicativos de celular.
Dessa forma, as cheias que se iniciam na parte de cima do
rio são detectadas e anunciadas aos habitantes da parte de
baixo com vários dias de antecedência, possibilitando que eles
protejam seus bens e resguardem suas próprias vidas.
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Grande Chaco Americano
A partir do alerta emitido pela Gran Chaco Proadapt e do mapa
elaborado pela equipe identificando os horários e dias em que
a cheia chegará a cada comunidade, os gestores das localidades
ribeirinhas começam a organizar centros de evacuação e a buscar
apoio dos governos provincianos e estaduais para reforçar os
planos de prevenção de emergência. Esses planos são eficazes
graças ao sistema de monitoramento e aos moradores e
autoridades que integram a mesma rede de informações, que
fornece dados fundamentais para a adoção de medidas e evitar
tragédias.
O sistema permite às autoridades de diversos níveis
estabelecerem uma ação coordenada entre si, além de dar
aos moradores, como por exemplo, pequenos pecuaristas e
apicultores, várias horas e até dias para salvaguardar seus bens e
sistemas de produção.
Assim, ganham-se horas para montar o programa de prevenção.
Quando a inundação é grave, as autoridades dos três países
formam uma Comissão de Emergência, no caso, por exemplo,
das informações disponíveis indicarem que alguns lugares na
parte de cima do rio dispõem apenas de algumas horas para
realizar trabalhos de prevenção nas zonas mais populosas e
para habilitar canais que ajudem a direcionar as águas do rio
Pilcomayo. Os meios de comunicação difundem o mapa de
riscos hidrológicos elaborado no âmbito do programa Proadapt,
identificando as áreas mais vulneráveis para que as autoridades
e a população possam realizar ações de prevenção. Além disso, é
possível visualizar nas telas dos telefones celulares outros mapas
de satélite que informam sobre as curvas e os desníveis da bacia
para a realização de trabalhos de engenharia nas áreas mais
vulneráveis.

Tanto as autoridades como os moradores reconhecem que
o trabalho desenvolvido nos últimos três anos do programa
Gran Chaco Proadapt ao criar uma plataforma institucional e
tecnológica que permite gerenciar o risco climático está dando
resultado. E a melhor prova disso é que as inundações já não
estão mais causando vítimas fatais e as cheias são previstas e em
grande parte controladas graças ao monitoramento participativo.
A região do Grande Chaco apresenta um modelo interessante
de organização coletiva, demonstrando que a resiliência frente
às mudanças climáticas em zonas tão sensíveis como a floresta
chaquenha requer não somente medidas de adaptação para
mitigar efeitos negativos, mas também ações de previsão para
evitar danos e tragédias, além de ações de articulação social para
alcançar resultados em escala. A iniciativa Gran Chaco Proadapt
está demostrando que a organização social é o melhor recurso
para a adaptação climática.
PILCOMAYO
Parceiros: Sombra de Arbol, Nativa, ACDI, Fundación
Gran Chaco, Redes Chaco, FOMIN/BID e Fundo Nórdico de
Desenvolvimento.
Países impactados: Argentina, Bolívia e Paraguai
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

Conforme a cheia vai chegando às cidades e aos povoados,
o Sistema de Alerta Prévio Proadapt continua fornecendo
informações de maneira permanente, com dados que os próprios
moradores e autoridades carregam na rede sobre o que está
acontecendo em cada área, tanto em relação aos riscos aos quais
as pessoas devem ficar atentas (como a presença de cobras no
caso de entrada da água em áreas sem declive ou como controlar
os transbordamentos de água em alguns aterros) como também
os danos causados pela água em seu deslocamento.
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ÍNDICE DE
PROGRESSO
SOCIAL
DESAFIO REGIONAL
O crescimento econômico tirou milhões de pessoas da pobreza
e melhorou a qualidade de vida dessas pessoas. Entretanto, fica
cada vez mais evidente que um modelo de desenvolvimento
baseado unicamente no progresso econômico não é um modelo
completo.

VISÃO DE IMPACTO
O Índice de Progresso Social contribui significativamente para
melhorar a vida da população mais vulnerável por meio da
identificação de áreas prioritárias de ação, estabelecimento de
consensos e articulação de ações de colaboração entre diversos
atores.

DADO
Desde seu lançamento em 2013, o Índice de Progresso Social é utilizado como
ferramenta de planejamento estratégico em nível subnacional em diferentes
unidades territoriais. Por exemplo, no Brasil, o Índice foi calculado para os 772
municípios da Amazônia brasileira, para as cidades do Rio de Janeiro e Goiana
(estado de Permambuco), para duas comunidades na cidade de São Paulo e
quatro comunidades do estado do Ceará. Na Argentina, o Índice de Progresso
Social foi calculado para a província de Salta e para os 24 municípios que fazem
parte da província de Buenos Aires. No Paraguai, ele foi calculado para os 17
estados do país. Na Colômbia, a medição alcançou 24 dos 33 estados do país,
as áreas metropolitanas das 10 maiores cidades e, em Bogotá e Medelin, ele foi
aplicado em cada um dos distritos nos quais as duas cidades se subdividem.
No Peru, o Índice foi calculado para as 26 regiões do país, e há também uma
medição no nível distrital no município de Surco. Finalmente, no Chile, o índice
foi calculado para o município de Cabrero, na região de Biobío.
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MUITO MAIS QUE
UM RANKING
Em uma sociedade que está cada vez mais voltada para medir
seu desempenho, o tipo de medição utilizado para avaliar o
progresso da sociedade é importante, pois serve para orientar
as políticas públicas e privadas. Os governos, em seus diferentes
níveis, devem ter ferramentas que lhes permitam avaliar o
bem-estar da população de maneira integral.
Há oito décadas, a medida utilizada pelas sociedades para
avaliar seu desempenho é o Produto Interno Bruto (PIB). O PIB
informa sobre o valor total de bens e serviços avaliados a preços
de mercado produzidos durante um dado período de tempo
dentro do território nacional. Sua evolução é indicativa do
crescimento da economia, crescimento que permitiu a centenas
de milhões de pessoas saírem da pobreza e melhorar suas
condições de vida nos últimos 50 anos. Entretanto, uma medida
como a fornecida pelo PIB não é capaz de medir o bem-estar
das populações.
O PIB é um agregado e, em princípio, fornece uma medida
aproximada da renda da população. Fica então pendente de
resolução o problema da distribuição dessa renda. Permanece
também a questão sobre se o PIB mede corretamente os
resultados do esforço do trabalho combinando com o capital
ou se na verdade contrabalanceia o esgotamento dos recursos
naturais fazendo-os passar por produção.
O PIB também peca por não incluir os trabalhos domésticos
não remunerados e tão importantes, geralmente realizados
por mulheres, além de não incluir muitas outras variáveis que
definem a prosperidade de uma sociedade.

Contudo, muitas decisões políticas são tomadas com base
na evolução do PIB e, entretanto, fica cada vez mais evidente
que um modelo de desenvolvimento baseado unicamente no
progresso econômico não é um modelo completo, havendo
necessidade de complementação para que seja possível avaliar
se esse crescimento é inclusivo. E esse complemento é o Índice
de Progresso Social, produzido pelo Social Progress Imperative e
seus parceiros na América Latina, Fundación Avina e INCAE.
O Índice de Progresso Social oferece uma medição sólida e
holística do desempenho social e ambiental, que pode ser
utilizada pelos líderes de governo, setor privado e sociedade
civil como parâmetro de êxito para estimular o progresso. Dessa
forma, permite ampliar a noção de sociedade próspera para
além dos resultados de crescimento econômico. Seu objetivo
não é estabelecer um ranking global de desempenho dos países,
mas sim ser uma ferramenta de gestão para que o progresso de
uma sociedade alcance todos os seus integrantes e melhore a
qualidade de vida coletiva. Uma sociedade próspera deve definir
políticas públicas que agreguem valor humano e social, além do
valor econômico.
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Índice de Progresso Social
Atualmente, o Índice de Progresso Social é calculado para 128
países, e está sendo aplicado também no nível subnacional
para entender os desafios de cada região em diferentes níveis
de agregação territorial: províncias, estados, municípios e
comunidades.
As aplicações subnacionais estão intimamente vinculadas ao
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
pois o Índice de Progresso Social reúne 16 dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e é capaz de refletir 131
das 169 metas em um único âmbito conceitual, sendo assim
uma ferramenta útil para os inovadores sociais, pois pode ser
utilizado pelos líderes de governo, setor privado e sociedade civil
como parâmetro de prosperidade para estimular o progresso.
Além disso, os Índices de Progresso Social calculados em nível
subnacional permitem selecionar indicadores e definir metas de
acordo com os ODS, porém adaptados a regiões e contextos
específicos. Portanto, cada Índice torna-se uma ferramenta para
medir a mudança social ao concentrar-se no que realmente
importa à população local e seu próprio entorno.
Assim, por exemplo, no Paraguai, o governo federal incorporou
o Índice de Progresso Social de Estados em seu Plano Nacional
de Desenvolvimento para 2030 como uma ferramenta para
orientar os investimentos públicos e privados, e acompanhar o
progresso. As informações reveladas pelo Índice de Progresso
Social já estão se traduzindo em ações concretas nos planos de
ordenamento territorial dos estados.
No Rio de Janeiro, o Índice de Progresso Social atualmente é
utilizado como um critério oficial do governo da cidade para

priorizar as áreas de trabalho no âmbito do programa Rio
em Ação, que facilita o acesso da população das regiões com
menores Índices de Progresso Social (IPS) a serviços de utilidade
pública, por meio de centrais móveis que circulam nas áreas
priorizadas.

Na Colômbia, o Índice de Progresso Social para cidades
foi utilizado como insumo na elaboração dos planos de
desenvolvimento municipal das prefeituras de Medellín,
Cartagena, Manizales e Cali, que inclusive já definiram várias
de suas metas com base nele. Além disso, o índice serviu
de base para os debates eleitorais sobre inclusão social e
desenvolvimento sustentável na Colômbia. Vários debates
temáticos foram organizados em Barranquilla, Ibagué, Bogotá,
Cali, Medellín, Manizales e Cartagena com os candidatos e suas
equipes para discutir o Índice e suas conclusões.
Na Costa Rica, o Índice de Progresso Social em Destinos
Turísticos forneceu ao governo novos dados sobre o impacto

do turismo nas comunidades, o que levou a uma revisão da
Estratégia Nacional de Turismo. Com base nas descobertas, o
governo está promovendo as empresas de turismo que mais
beneficiam a sociedade, além de estar reunindo lições que
podem ser aplicáveis a todo o setor.
O Índice de Progresso Social também está sendo utilizado por
muitas empresas para aumentar o impacto positivo de suas
ações nas áreas onde exercem uma influência direta. É o caso da
Coca Cola e da Natura, que utilizaram o índice como ferramenta
para planejar o desenvolvimento territorial no município de
Carauari no Brasil, o que permitiu que os moradores definissem
suas prioridades além de gerar um espaço de articulação
público-privada que resultou em projetos concretos de acesso
a água e moradia. Processos como este também estão sendo
promovidos pelo Grupo Breca no Peru e pela empresa Masisa
no Chile.
Tudo isso mostra que o Índice de Progresso Social é mais

que um índice, é uma rede de atores comprometidos com a
mudança social.
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PARCEIROS
Muitas organizações contribuíram para posicionar o
progresso social em espaços relevantes de debate sobre
políticas públicas no ano de 2017.
Argentina
Governo da Província de Salta, Rede de Progresso Social da
Província de Salta, Instituto de Progresso Social, Ministério de
Desenvolvimento Social da Província de Buenos Aires, Grupo
de Fundações e Empresas (GDFE), Centro de Implementação
de Políticas Públicas para a Igualdade e o Crescimento
(CIPPEC), Deloitte Argentina.
Bolívia
Instituto de Estudos Avançados em Desenvolvimento
(INESAD).

Peru
Soluciones Empresariales Contra la Pobreza (SEP), CENTRUM
Católica Business School, Ministério da Saúde, Grupo Radio
Programas del Perú, Sociedad Nacional de Industrias, Grupo
Breca, Deloitte Peru.
Uruguai
Intendencia del Departamento Treinta y Tres, Deloitte Uruguai.
Esta iniciativa gera impacto em 16 dos 17 ODS:

Brasil
Instituto Pereira Passos (IPP), Fundação Roberto Marinho,
Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), Fiat Chrysler
Automotive, Klabin S.A., Universidade Federal da Paraíba
(UFBP), Avesso Sustentabilidade, Coca Cola, Natura.
Chile
Masisa, Universidade de Concepción, Centro de Filantropia e
Investimentos Sociais da Universidade Adolfo Ibañez, Forest
Stewardship Council Chile (FSC Chile), Município de Cabrero,
Deloitte Chile.
Colômbia
Fundação Corona, Rede Colombiana de Ciudades Cómo
Vamos, Universidade Los Andes, Deloitte Colômbia.
Paraguai
Secretaria Técnica de Planejamento do Desenvolvimento
Econômico e Social (STP), Asociación de Empresarios
Cristianos, Fundación Paraguaya, Fundación Moisés Bertoni,
Fundación Desarrollo en Democracia.
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INOVAÇÃO
POLÍTICA
DESAFIO REGIONAL
O avanço do crime organizado, a corrupção endêmica, as
violações aos direitos humanos de maneira sistemática e a
falta de eficácia das políticas públicas na América Latina fazem
com que somente 32% dos cidadãos estejam satisfeitos com o
funcionamento da democracia e sua institucionalidade.

VISÃO DE IMPACTO
Cidadania ativa e movimentos políticos emergentes geram
práticas políticas inovadoras que contribuem para que as
sociedades na América Latina sejam pacíficas, inclusivas, mais
participativas e gerem melhores mecanismos de representação,
tornando as instituições públicas eficazes na garantia da
dignidade humana.

DADO
Durante o ano de 2017, acompanhamos três redes regionais
e cinco movimentos cidadãos na Argentina, Brasil, Colômbia
e México, articulando e fortalecendo ações para contribuir
para nossa visão de impacto. Acompanhamos também três
intercâmbios intercontinentais: Fearless Cities em Barcelona
na Espanha, La Ocupación Guadalajara no México e
OcupaPolítica em Belo Horizonte.
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CONSTRUINDO ESPAÇOS
DE DEMOCRACIA PLENA
NA AMÉRICA LATINA
A América Latina se encontra em uma interseção crítica
em sua história: pode avançar na direção de se tornar uma
sociedade menos institucional e democrática ou pode
capitalizar os movimentos políticos para empoderar e inspirar
uma nova geração que revitalize a política e reavalie o papel
crucial das instituições. Em toda a região, movimentos
cidadãos e políticos buscam influenciar as eleições por meio
do estabelecimento de agendas vinculadas a segurança,
direitos humanos, transparência e combate à corrupção para
que sejam incorporadas aos discursos políticos por meio de
práticas de inovação política.
Durante o ano de 2017, após um mapeamento de
experiências de inovação política na região, a Fundación
Avina decidiu acompanhar movimentos cidadãos e
movimentos políticos emergentes que estão pensando
uma maneira diferente de fazer política a partir da inovação
(abrir dados e gerar mecanismos de participação associados
ou não a tecnologias), da participação, de uma maior
horizontalidade e também de um discurso de democratização
do poder. Muitos jovens que integram esses movimentos
estão ocupando espaços políticos por meio de diferentes
mecanismos com novos conteúdos (direitos humanos,
meio ambiente, migração, governo aberto, transparência)
e novas formas (horizontalidade e novo discurso pensando
em uma maioria social). Tudo isso aponta para a criação de
condições, reformas institucionais e uma cultura política
diferente, a partir do presente para o médio e longo prazo,
que contribuam para melhorar e transformar a democracia
visando a uma redistribuição efetiva do poder. Isso se chama
novas práticas políticas.

Esses movimentos cidadãos e políticos estão criando espaços
alternativos para combater o status quo dos partidos
políticos e exigindo mudanças em práticas políticas, como
transparência, horizontalidade e cocriação de agendas de
políticas públicas, buscando retomar a cena política a partir
de um processo mais direto e deliberativo. Além disso,
esses grupos são estimulados por inúmeras tecnologias de
comunicação novas, o que permite que o “hashtag ativisimo”
ocupe o panorama da inovação política.
Alguns exemplos são o Wikipolítica e o ReSURge no México,
e Muitas pela Cidade que Queremos e Bancada Ativista
no Brasil. Esses grupos promoveram leis que propõem a
eliminação do foro para funcionários públicos, a lei que
condicionará o dinheiro a partidos políticos segundo os votos
obtidos, a recuperação da agenda municipalista, o avanço da
representatividade diversa, entre outros.
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Inovação Política

A Fundación Avina também apoiou a formação da iniciativa
Conexões Latino-Americanas de Inovação Política (CLIP), que
busca gerar conhecimento a partir dos âmbitos teórico e prático
sobre os dilemas do desenvolvimento sustentável e os novos
âmbitos de exercício político, além de articular experiências
e lições aprendidas entre os participantes da iniciativa e
acompanhar e preparar os atores quando da decisão de
participar da disputa eleitoral ou adentrar na gestão pública. O
Conselho Estratégico da CLIP é formado pela Fundación Avina
juntamente com a Democracia en Red, Escuela de Innovación
Política, Fundación Ciudadano Inteligente, Instituto de Liderazgos
Simone de Beauvoir, Asuntos del Sur e Instituto Update. A CLIP
gerou vinculações internacionais com outras experiências como
a coligação Barcelona em Comum, Revolución Democrática no
Chile e com atores da sociedade civil que podem fortalecer o
conteúdo programático de suas agendas de política pública e
exercício político.

Acesse:
www.clip.lat
https://www.opendemocracy.net/author/avina
Parceiros
Red de Innovación Política, CLIP (Conexões Latino-Americanas
de Inovação Política: Democracia en Red, Escuela de Innovación
Política, Fundación Ciudadano Inteligente, Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, Asuntos del Sur, Update Politics), Por Mexico
Hoy, Governo de Nariño.
Países impactados: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

A inovação política se movimenta em uma democracia líquida
dentro de uma sociedade em constante mudança. Ouvir
diretamente seus protagonistas é a melhor maneira de entender
esses debates:
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APRENDER VIVENDO
E VIVER APRENDENDO
NAS ZONAS DE
DESENVOLVIMENTO E
PAZ NA COLÔMBIA
Na Colômbia, após quase quatro anos de conversas
polêmicas em Havana, o governo e as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC) concordaram, em 2016,
em acabar com uma guerra de cinco décadas que deixou
mais de 220 mil mortos e milhões de pessoas deslocadas.
A Fundación Avina, em parceria com a Redprodepaz, está
desenvolvendo a iniciativa “La Vida Querida”, que tem como
objetivo trabalhar com as organizações rurais que pertencem
à Rede, para que elas possam melhorar suas estruturas e
incidir nos planos de gestão de terras e recursos naturais,
contribuindo para o fortalecimento da democracia e do
Estado Social de Direito na Colômbia. A RedProdepaz é uma
rede plural e autônoma que executa e articula os programas
de desenvolvimento e paz em 27 regiões da Colômbia.
Além disso, é a maior e mais legítima rede da sociedade
civil na Colômbia. Em sua vida institucional, reúne 349
membros ativos que pertencem a órgãos do governo local
e nacional, academia, setor privado, igrejas e movimentos
sociais de base. É um exemplo da verdadeira viabilidade das
parcerias público-privadas para melhorar o bem-estar dos
mais necessitados. A rede está presente em 600 municípios
e trabalha com cinco mil organizações sociais, beneficiando
quase um milhão de cidadãos rurais (quase 240 mil famílias).
Até o começo de 2016, por meio de suas 27 entidades
descentralizadas, a rede executou cerca de 409 milhões
de dólares em 20 anos, provenientes de fundos públicos
e cooperação internacional. Sua legitimidade para liderar
os processos de paz e desenvolvimento nos territórios é
nacionalmente reconhecida e, portanto, é um ator chave para
a construção da paz na Colômbia.

Nesse âmbito, durante o ano de 2017, foi desenvolvida uma
estratégia nacional com o objetivo principal de capitalizar
e valorizar os saberes sociais e de convivência pacífica
(ativos intangíveis), visando criar um processo que permita
obter, fortalecer, transferir, retroalimentar e compartilhar
conhecimentos gerados a partir de diferentes experiências
de desenvolvimento e paz e, a partir daí, gerar novos
conhecimentos a serem postos a serviço de outros atores. O
método se chama Escuela de Desarrollo y Paz (EDP – Escola
de Desenvolvimento e Paz) e seu objetivo é organizar, cuidar
e desenvolver os saberes dos territórios. O Padre Rafael
Castillo a define como “uma escola capaz de pensar sobre o
que se faz e de fazer o que foi pensado”.
Trata-se de uma aposta pedagógica de caráter flexível,
inovador, ativo e integrador que legitima o conhecimento
adquirido pela experiência e contribui para gerar mais
conhecimento útil e pertinente à realidade social,
possibilitando o envolvimento de quem participou
dessas experiências e também de atores interessados em
conhecer ou participar dos processos de construção de
desenvolvimento e paz nos territórios.
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Inovação Política

A Escola de Desenvolvimento e Paz é um processo que reúne
e fortalece as experiências de construção de desenvolvimento
e paz promovidas pelos Programas de Desenvolvimento e
Paz (PDP) para consolidar uma aposta pedagógica de troca e
posicionamento de saberes.
Na sub-região de Patía (região sul do estado de Cauca e
norte do estado de Nariño), mais de 60 organizações sociais
rurais participaram, durante 10 meses (2016 – 2017), da
implementação do método EDP, construindo e executando
uma agenda de fortalecimento e capacidades em relação ao
cuidado da água (acesso e qualidade) como bem público a
ser protegido. Houve fortalecimento de processos coletivos e
criação de ações de incidência e articulação transformadoras.
Existem organizações sociais rurais e líderes preocupados
com assuntos como a conservação do meio biofísico
devido ao possível impacto de megraprojetos extrativos.
Os moradores dessa região estão muito preocupados com
a desertificação das bacias e o acesso à água limitado por
condições geográficas e vontades políticas.

A Fundación Avina faz parte da comissão nacional criada
para o projeto conceitual, metodológico e pedagógico da
EDP. O guia teórico-prático da equipe programática da
Fundación Avina foi importante para definir e acompanhar
os atores no passo a passo do processo de criação desse
método. A Avina cofinanciou com o PDP adelnarino a
implantação desse método na região de Patía e acompanhou
seu desenvolvimento para garantir seu enquadramento
e articulação com a aposta nacional que estava sendo
construída.

Parceiros: Fundación Redprodepaz, Asopatía, AdelNariño,
Forpaz (GIZ) e um doador anônimo.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:
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MIGRAÇÕES
DESAFIO REGIONAL
Em 2015, estimava-se o número de migrantes em 232
milhões, o que representa 3% da população mundial. Os
trabalhadores migrantes representam 65% do total e destes,
27% estão no continente americano. Aproximadamente 37
milhões dos trabalhadores migrantes vivem na América do
Norte e 4,3 milhões na América Latina e Caribe; entre 78% e
95% estão em condição irregular.

VISÃO DE IMPACTO
Em cinco anos, os migrantes, refugiados e requerentes
de asilo na América Latina fortaleceram sua liderança e
já contam com estratégias que lhes permitem lutar pelo
reconhecimento pleno de seus direitos humanos.

DADO
Juntamente com o Serviço Jesuíta a Migrantes (SJM)
e o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), a
Fundación Avina colaborou para melhorar o acolhimento
de migrantes no Brasil e no Chile, beneficiando mais de 10
mil migrantes e suas famílias, originários de países como
Haiti, República Dominicana, Bolívia, Peru, Bangladesh e
Ghana.
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AMÉRICA DO SUL
MELHORA O
ACOLHIMENTO
DE MIGRANTES
Se considerarmos o desarraigamento implicado na migração
por motivos alheios à vontade própria somado a um contexto
hostil no país de destino, o migrante pode ser considerado
um sobrevivente. A América Latina, embora registre alguns
avanços em políticas migratórias, ainda precisa fazer uma revisão
profunda das normas e políticas públicas que regulam os fluxos
migratórios e, sobretudo, promover uma maior articulação
entre os diversos atores intranacionais e internacionais. Um
contexto negativo para o migrante obriga as pessoas a viver na
informalidade, favorece todo tipo de abuso (principalmente a
exploração do trabalho), alimenta o tráfico de pessoas, afasta
as crianças migrantes dos sistemas de educação e saúde, entre
outras consequências que atentam contra os direitos humanos.
É necessário e urgente estabelecer leis, políticas e programas
públicos que garantam aos migrantes uma vida digna no Estado
de direito.
Efetivamente, a América Latina vive uma mudança nos fluxos
migratórios: o número de migrantes intrarregionais cresceu 11%
entre 2010 e 2015 e atualmente 70% de todos os migrantes
são da mesma região. Há novas dinâmicas econômicas e
muitas disparidades de trabalho nos mercados, resultando em
aumentos entre 16 e 20% dos migrantes latino-americanos no
Chile, Argentina e Brasil.[1] São reflexos de uma região cujo perfil
de receptora cresce todos os dias.
Assim sendo, aumentar as capacidades de atores nacionais, de
governos e da sociedade civil para receber migrantes nos países
da região é um desafio presente.

Em 2017, o investimento inovador da Fundación Avina
respondeu à necessidade de melhorar as capacidades de
acolhimento dos migrantes e refugiados na América do Sul,
especialmente no Chile e no Brasil.
A Fundación Avina gerou impactos significativos colaborando
com dois dos principais atores não governamentais no mundo
na temática migratória: as congregações católicas Scalabriniana
e Jesuíta, na América do Sul.
Em ações conjuntas com o Serviço Jesuíta a Migrantes (SJM) e
outros parceiros, conseguimos reduzir os altos custos dos vistos
para migrantes no Chile, que dificultavam a regularização da
situação dos migrantes, aumentando sua vulnerabilidade social
e invisibilidade trabalhista. Além disso, criamos uma campanha
de busca ativa que comprovou a existência de centenas de
filhos de migrantes nascidos em território chileno que estavam
em situação de apátridas e assim foi possível regularizar sua
situação, possibilitando o reconhecimento de sua cidadania.
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Além disso, o código discriminatório código RUT 100 para
crianças migrantes foi eliminado do sistema público de
ensino. Os alunos identificados como os “RUT 100” não
recebiam alimentação nem certificados de estudo ou bolsas,
direitos estes garantidos ao resto dos alunos. E dando
continuidade com ações que promoveram a recuperação
da dignidade humana, mais de 25 vítimas do tráfico de
pessoas receberam ajuda humanitária, colocando de maneira
definitiva o tema do tráfico de pessoas na agenda nacional
dos direitos humanos.

Parceiros:
Chile: Movimiento Accion Migrante (MAM), Serviço Jesuíta a
Migrantes (SJM Chile), Instituto Católico Chileno de Migração
(ICAMI), Observatorio ciudadano.
Brasil: Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR Brasil),
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Missão Paz.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

Em conjunto com o Instituto Migrações e Direitos Humanos
(IMDH) no Brasil, também fortalecemos a ação na rede
RedMIR, formada por mais de 60 organizações que apoiam
migrantes com entretenimentos, encontros e materiais de
formação e orientação jurídica produzidos em três idiomas
e multiplicado pelas agências internacionais e órgãos do
governo. O trabalho articulado dessa rede evitou que
cerca de 10 mil migrantes haitianos perdessem seu status
migratório regular no Brasil. Com uma ação nacional, a
RedMIR, por sua capilaridade territorial única no país, mapeou
o número de pessoas que seriam negativamente impactadas
e o estudo foi entregue ao governo. Como resultado, os
prazos para regularização foram prorrogados, o que evitou o
agravamento da vulnerabilidade dos migrantes.
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GUATE TE INCLUYE:
140 RETORNADOS
GUATEMALTECOS JÁ
TÊM VÍNCULOS
TRABALHISTAS
O programa “Guate te Incluye” (Guate te Inclui), por meio de seu
componente de vinculação trabalhista, alcançou no fim de abril
o número de 140 retornados guatemaltecos com colocação em
trabalhos formais, de acordo com a legislação nacional, permitindo
assim novas oportunidades para que avancem em seu processo de
inserção social e econômica no país.
Durante o processo, os participantes do projeto receberam
orientação para preparar seus currículos e apresentações em
entrevistas de trabalho, capacitação em datilografia e uso de
computadores, além da oportunidade de participar de oficinas
de autoconfiança no trabalho, com as quais aumentaram suas
capacidades para optar por um trabalho formal de acordo com as
leis do país.
A maioria dessas pessoas foi contratada para trabalhar em centrais
de atendimento e em menor proporção nas áreas de hotelaria,
serviços e indústria de alimentos, pois uma das competências
que mais se destacam em uma parte considerável da população
retornada é o domínio do inglês.
Os principais sócios do projeto para o alcance desse resultado
são a Associación de Retornados Guatemaltecos (ARG), que
trabalha na obtenção de dados por meio de boletins de
informações, que são levantadas junto a pessoas deportadas, a
Asociación Te Conecta, que dá atenção especial e acompanha a
população retornada para colocá-las em contato com diferentes
empresas do setor privado, o Ministério do Trabalho e Previdência
Social da Guatemala, que organiza férias de trabalho no nível
municipal e nacional onde há participação do projeto “Guate te
Incluye”, e a Fundación Fe y Alegria, que avalia as competências
comportamentais e sociais fundamentais para a qualidade do
trabalho.

Além de apresentar o número referente a esta realização, nosso
objetivo aqui foi demonstrar que é possível estabelecer ações
articuladas e políticas inclusivas para beneficiar a população
retornada de modo a promover sustentabilidade e formalidade à
inclusão trabalhista e social dos retornados guatemaltecos.

Parceiros:
Guatemala: Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG),
Asociación Te Conecta, Ministério do Trabalho e Previdência Social
da Guatemala, Fundación Fe y Alegría.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:
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RECICLAGEM
INCLUSIVA
DESAFIO REGIONAL
Na América Latina, cerca de 40% dos resíduos gerados
são descartados incorretamente, gerando contaminação
nos corpos de água e nos solos, e emissões que afetam
as mudanças climáticas. Aproximadamente dois milhões
de pessoas trabalham na coleta de resíduos sólidos
recicláveis, porém em condições de marginalidade, sem
reconhecimento pelo serviço que prestam, e recebendo
uma porcentagem baixa do valor que geram. Somente
uma média de 8% trabalha de maneira formal e apenas
2% das cidades têm programas formais de reciclagem na
região.

VISÃO DE IMPACTO
Estabelecer a reciclagem inclusiva nos sistemas de gestão
de resíduos na América Latina para formalizar as atividades
dos catadores de base e melhorar suas condições de
trabalho e de vida, além de contribuir para aumentar
os níveis de reciclagem e para o desenvolvimento da
economia circular na região.

DADO
A Fundación Avina contribuiu para a formalização de
mais de 45 mil catadores na gestão de resíduos e 120
municípios adotaram programas de reciclagem que
reconhecem e formalizam o papel dos catadores.
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CATADORES DO BRASIL
AUMENTAM SUAS RENDAS
BASEADOS NO PARADIGMA
DA ECONOMIA CIRCULAR
E NA ASSOCIATIVIDADE
A atividade dos catadores, seja ela realizada nas ruas empurrando
carrinhos e fazendo buscas nas lixeiras ou a pé nos lixões a céu
aberto, é cruel, perigosa e quase desumana. É necessária grande
força interior para manter a dignidade, pois o contexto é de profunda
indignidade. Soma-se a isso uma cadeia de valor que gera desvalor
contínuo e humilhante onde aqueles que abusam do trabalho dos
catadores desempenham um papel de intermediário entre eles e as
indústrias que compram a matéria prima que eles coletam nas lixeiras
e nos lixões, apropriando-se do esforço do seu trabalho ao cobrar
uma porcentagem significativa para fazer quase nada. Porém, essa
situação começa a se transformar com a organização dos catadores
em cooperativas de reciclagem, que permite a eles negociar com
mais ferramentas e escala, e prescindir dos intermediários, como
demonstra a rede de cooperativas de Minas Gerais.
Por meio do projeto estratégico da Iniciativa Regional para a
Reciclagem Inclusiva (IRR) no Brasil, pela primeira vez em cinco anos,
a Redesul, rede de cooperativas de recicladores de Minas Gerais, com
189 catadores e 13 cooperativas participando do Programa Novo
Ciclo, realizou uma venda direta de materiais para a indústria sem
passar por intermediários, o que resultou em um aumento médio de
13% na renda dos catadores.
A venda direta para a indústria é uma conquista para os catadores
que geralmente dependem de intermediários.
A negociação da venda direta para a indústria, além de melhorar o
valor de comercialização, também permitiu negociar tipos de PET
(Polietileno tereftalato), como PET âmbar e azul, que os intermediários
não compram das cooperativas, mas que a indústria necessita. Além
disso, o projeto estratégico da IRR fortaleceu a organização e a
gestão de organizações de catadores, o que lhes permitiu aumentar
suas rendas significativamente, como no caso dos catadores da
cooperativa Coco e Cia, em Ubatuba, São Paulo, que aumentaram
suas rendas em 200% por meio de melhorias de processos e gestão.

Já na cidade de Belo Horizonte, o número de bairros com sistemas
de coleta seletiva aumentou de 1 para 35 com a contratação das 7
organizações de recicladores da cidade.
A ampliação da coleta seletiva com contratação de catadores pelos
serviços prestados foi resultado de uma longa negociação entre as
redes de recicladores de Belo Horizonte e a Prefeitura da cidade.
Nesse novo cenário, 100% da coleta seletiva da cidade passará a ser
realizada pelos catadores.
Estima-se um potencial de recuperação de 72 toneladas de material
reciclável por mês. Atualmente a cidade está em processo de
lançamento de licitação para a contratação das cooperativas e
construção de rotas de coleta nos bairros.
Para alcançar esse resultado, a equipe do projeto estratégico Novo
Ciclo da IRR assessorou no planejamento e negociação para a
ampliação da coleta, além de desenvolver ferramentas e colaborar na
estruturação das futuras rotas.
A IRR é uma iniciativa realizada pela Fundación Avina, que é uma
das organizações que a criou em 2011, juntamente com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, Fomin, Coca-Cola, Pepsico e a
Rede Latino-Americana de Catadores.
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EQUADOR APOSTA EM
SEUS 20 MIL CATADORES
COMO PROTAGONISTAS
DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, TÉCNICO
E ECONÔMICO
O país andino aprovou, em abril de 2017, o Código Orgânico
do Ambiente, que incorpora a reciclagem inclusiva em
seu artigo 232, promovendo no nível nacional e local a
formalização, associação, fortalecimento e capacitação dos
catadores no âmbito da Gestão Integral de Resíduos Sólidos.
Como estratégia para o desenvolvimento social, técnico e
econômico, a nova lei propõe apoiar a associação de catadores
para promover negócios inclusivos a partir da perspectiva da
economia popular e solidária.

O apoio se deu especificamente com o fortalecimento
organizacional e de lideranças na Rede Nacional de Catadores
do Equador (RENAREC) e suas associações para aumentar sua
capacidade de proposta e diálogo.

A norma inclui a Responsabilidade Ampliada do Produtor
e obriga os governos a incentivar o desenvolvimento de
inovação e tecnologias por parte dos geradores de resíduos,
favorecendo os cenários para a reciclagem inclusiva.
Ela é de cumprimento obrigatório e, portanto, altera o
gerenciamento das políticas, beneficiando mais de 20 mil
catadores e facilitando condições para avançar em direção ao
reconhecimento e valorização dos serviços que prestam.

Além disso, como parte dos resultados da execução do projeto
estratégico da IRR, nas cidades de Ambato e Cuenca, a IRR e
a RENAREC apresentaram planos de reciclagem inclusiva, que
foram aprovados, e no caso de Cuena, foi firmado um convênio
para impulsionar o plano. Nas duas cidades, foi estabelecido
um roteiro para desenvolver o Plano de Inclusão de Catadores.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

A Fundación Avina, como realizadora da IRR no país, facilitou
recursos humanos, materiais e financeiros para apoiar
o desenvolvimento de ações de diálogo, sensibilização,
incidência e interlocução direta e indireta (por meio de
parceiros) para gerar propostas para a inclusão de um novo
paradigma na gestão inclusiva de resíduos em nível nacional.
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TECNOLOGIA
PARA A
MUDANÇA
SOCIAL
DESAFIO REGIONAL
Nas últimas décadas, o uso da internet e das tecnologias de
informação e comunicação (TIC) favoreceram a construção
de canais virtuais de diálogo para melhorar a mobilização
e/ou colaboração entre governos e sociedade civil.
Entretanto, ainda há desafios para promover o uso dessas
tecnologias, desenvolvidas a partir de uma visão inclusiva
e ética, que ajudem a combater a corrupção, garantir
transparência e prestação de contas, e melhorar a qualidade
de vida de todos os habitantes da América Latina.

VISÃO DE IMPACTO
Cerca de 10 milhões de latino-americanos melhoraram sua
qualidade de vida com o uso ético e inclusivo das TIC como
mecanismo de articulação e diálogo entre os cidadãos e os
governos.

DADO
Com o apoio da Fundación Avina, mais de 7 milhões de
latino-americanos participaram de processos de tomada
de decisão vinculados a seus governos (nacionais e/
ou subnacionais) por meio de tecnologias cívicas
desenvolvidas na própria região.

39

OS DADOS COLOCAM
ROUPA DE SUPERHERÓI
PARA LUTAR CONTRA
OS FEMINICÍDIOS
As mulheres sofrem diferentes tipos de violência na América
Latina. Segundo dados obtidos inicialmente pela CEPAL, em
2014, pelo menos 12 mulheres morreram por dia na região
devido a algum incidente relacionado ao gênero.
Em particular, os feminicídios são um dos principais
problemas em termos de número e de impacto sobre famílias
e comunidades, com o agravante da falta de padrões para
registro desses crimes de modo a dar a eles visibilidade, o
que facilitaria a elaboração de políticas públicas voltadas para
prevenir, entender e, eventualmente, atuar sobre os eventos
de violência contra o gênero feminino.
Nesse contexto, juntamente com o Ministério da Justiça e
Direitos Humanos da Argentina, a Iniciativa Latino-Americana
pelos Dados Abertos (ILDA) começou a trabalhar, com o
apoio da Fundación Avina e do Centro de Pesquisa para o
Desenvolvimento do Canadá (IDRC, pela sigla em inglês), no
desenvolvimento de um padrão de dados sobre feminicídios
que permita melhorar a coleta, distribuição e publicação de
dados relacionados a assassinatos de mulheres.
O objetivo é oferecer uma ferramenta muito importante
para aprofundar o debate sobre esse fenômeno lamentável,
permitir ações que deem visibilidade e melhorar os projetos
de políticas voltadas para esse problema com a participação
informada da sociedade.

Com uma grande variedade de atores participantes, entre
ativistas em temas de igualdade de gênero, servidoras
e servidores públicos, acadêmicos/as e especialistas
em tecnologia da Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia,
Costa Rica e México, foi possível diversificar os focos e,
consequentemente, visualizar um panorama amplo sobre
cada um dos temas.
O programa de gênero, dados e segurança liderado pela ILDA
busca explorar de que forma a interação entre as ferramentas
de tecnologia cívica e o uso de dados abertos, por parte
de governos e organizações sociais, pode ajudar a prevenir,
entender e, eventualmente, atuar sobre os fenômenos
de violência contra as mulheres, e que têm implicações
posteriores para todo ato de violência de gênero.

O projeto “Estandarización y apertura de datos de femicidios
en la República Argentina” (Padronização e abertura de
dados de feminicídios na República Argentina) tem como
antecedente direto a oficina realizada nos dias 24 e 25 de
agosto de 2017 na cidade de San José de Costa Rica, no
âmbito do V Abrelatam/Condatos, no qual as primeiras linhas
de trabalho foram concebidas.
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O programa explora dois eixos de trabalho: 1) a produção
e padronização de dados sobre feminicídios/femicídios na
região e 2) o uso de ferramentas de tecnologia cívica que têm
potencial para ajudar a prevenir fenômenos de violência de
gênero.
No caso particular da Argentina, primeiro país da região a
avançar nessa temática, propõe-se o desenvolvimento de
um padrão que ajude a sistematizar os dados existentes e
promover um marco comum de governança desses dados em
nível nacional, promovendo um debate informado necessário
sobre esse fenômeno social lamentável.

“Os dados sobre os diferentes tipos de violência sofrida
pelas mulheres são difíceis de obter. É por isso que existe
uma necessidade real de cooperação entre governo e
sociedade para gerar informações confiáveis que permitam
dar visibilidade e eventualmente elaborar políticas que
contribuam para a construção de sociedades mais justas”,
conclui Silvana Fumega, diretora de pesquisa e políticas da
ILDA.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

Para atingir este objetivo, o programa lançará mão de
recursos para cooperar tecnicamente com o Ministério
da Justiça e Direitos Humanos da Argentina no
desenvolvimento de um padrão e também realizará oficinas
com representantes das províncias e sociedade civil. Ao fim
desse processo, espera-se estabelecer um padrão validado
ao menos nas províncias argentinas, além de um guia de
publicação e uso de dados que poderá ser utilizado pelo
Ministério.
A decisão do governo argentino de levar esse projeto
adiante contribuiu para uma discussão global de importância
fundamental em diversos fóruns, como aqueles relacionados
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
Organização de Estados Americanos e outros espaços
regionais.
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DEMOCRACIAPP
Como a passagem de um
documento em Excel para uma
plataforma incidiu nos preços de
empresas privadas de saúde no
Uruguai?
A democracia moderna é enriquecida por dois fatores que se
tornaram massivos a partir da década de 90: a) o acesso ao
conhecimento integrado e organizado e b) o desenvolvimento
tecnológico a serviço da comunicação e informação.
O conhecimento que antes não podia ser gerado encontrou
ferramentas de sistematização e modelagem que permitiram
sua organização e que se articulam com uma nova consciência
de direitos no âmbito da democracia participativa, que foi se
refletindo em normas que garantem o acesso à informação
pública.
Paralelamente, a democratização do acesso à internet somada
à inovação tecnológica expressa no desenvolvimento de
várias redes sociais, plataformas digitais e aplicativos para
celulares puseram o conhecimento e a informação literalmente
ao alcance das mãos de todos os cidadãos. E todos sabem
que cidadãos com mais informações públicas diminuem a
capacidade discricionária de funcionários para administrar os
bens públicos.
Cidadãos com mais acesso a tecnologias que permitem o
acesso a informações sobre os serviços públicos resultam
em uma menor capacidade das empresas de serviços de
exercerem uma posição dominante em prejuízo dos usuários.

Um exemplo contundente disso é a plataforma
ATuServicio.uy.
Ao publicar, socializar e permitir comparar mais de 300 dados
e indicadores de todas as prestadoras de serviços de saúde
(públicas e privadas) do país, a plataforma ATuServicio.uy,
desenvolvida por meio de uma colaboração entre o Ministério
da Saúde Pública do Uruguai e a organização DATA Uruguai,
conseguiu incidir nos preços dos serviços oferecidos.
Os documentos em formato Excel, com suas linhas e colunas,
podem ajudar a organizar os dados. Porém, não garantem
uma compreensão clara das informações, especialmente
se esse formato for utilizado para comparar mais de 300
dados e indicadores de 44 empresas prestadoras de serviços
de saúde, entre públicas e privadas. O uso de tecnologias
cívicas, baseadas em dados abertos, foi a solução encontrada
no Uruguai para transformar um arquivo confuso em uma
plataforma dinâmica e com informações claras, que permite
aos usuários tomar decisões importantes relacionadas ao
custo do cuidado de sua saúde. A plataforma ATuServicio.uy
transformou dados que geravam confusão em informação que
gera conhecimento.
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No Uruguai, por ocasião da abertura do período de Mobilidade
Regulada (anualmente em fevereiro), o Ministério da Saúde
Pública disponibiliza aos usuários um conjunto de dados sobre
as instituições que fazem parte do Seguro Nacional de Saúde.
Para um total de um 1,5 milhão de cidadãos suscetíveis a mudar
de empresa prestadora de serviços de saúde, o Ministério da
Saúde recebia em média 500 downloads de seu documento
de informações em Excel por ano. Durante o ano de 2015, a
plataforma ATuServicio.uy teve mais de 40 mil sessões. Em 2016,
após a primeira renovação, a plataforma recebeu mais de 60
mil sessões. Isso representa um aumento de 8.000% e 12.000%
respectivamente.
A plataforma ATuServicio.uy é uma página que permite
visualizar facilmente dados, indicadores e tabelas comparativas
de 100% das empresas prestadoras de serviços de saúde do
país, organizadas por indicadores de desempenho, qualidade
de serviço, serviços oferecidos, preços, localização, número de
usuários e outros dados relevantes para que os usuários possam
tomar a melhor decisão.
Segundo o Ministério da Saúde Pública, várias empresas cujos
serviços apareciam nas tabelas comparativas como sendo
os mais caros procuraram o Ministério para saber se havia a
possibilidade de ajustar a informação, mas ao compreenderem
que se trata de uma plataforma de dados abertos e livremente
acessíveis, optaram por reduzir os preços para poderem ser mais
competitivas nas comparações.

A Fundación Avina apoiou financeiramente o desenvolvimento
dessa plataforma por meio da Iniciativa Latino-Americana pelos
Dados Abertos – ILDA e do Fundo Acelerador de Inovações
Cívicas. Por meio do Fundo, a D.A.T.A. (a organização que
desenvolveu a Plataforma) também recebeu apoio técnico para
seu fortalecimento institucional, além de acesso a redes de
contatos e oportunidades de trocas entre pares. Tudo isso foi
fundamental para o Ministério da Saúde do Uruguai aceitar se
articular com uma organização praticamente desconhecida até
o momento. No primeiro ano, o Ministério da Saúde financiou
50% da ATuServicio, mas a partir de 2016, frente ao êxito da
plataforma, o governo assumiu 100% dos custos e garantiu seu
apoio e continuidade até 2020. Atualmente a ATuServicio.uy
está armazenada nos servidores do Ministério da Saúde. Dessa
forma, uma iniciativa da sociedade civil de alcance limitado e
financiamento incerto tornou-se uma política pública de influxo
massivo e recursos garantidos.
A plataforma foi selecionada em quatro ocasiões como caso de
alto impacto pela Open Knowledge Foundation (Reino Unido),
Sunlight Foundation e GovLab da New York University (EUA).
Também foi escolhida como “O Melhor do Infoativismo LATAM
2015” pela SocialTIC (México), finalista do Open Data Institute
Awards (Reino Unido) e ganhou o primeiro prêmio do Open
Government Partnership Open Government Awards (global).
Para outras informações, acesse o site da DATA Uruguai.
Esta iniciativa gera impacto nos ODS:

O Sistema Nacional Integrado de Saúde do Uruguai é composto
por empresas privadas e públicas. Essa ordenação beneficia os
cidadãos com a possibilidade de optar pela empresa que melhor
atenda às suas necessidades, mas também pressupõe um
desafio, pois poucas pessoas têm habilidades ou conhecimentos
para gerenciar grandes quantidades de dados, situação agravada
pelo fato de que só é possível mudar de empresa prestadora
no mês de fevereiro de cada ano. A plataforma ATuServicio.uy
elimina o desafio e transforma dúvidas em certezas.

43

PROJETOS
ESPECIAIS

44

INICIATIVA
ÁFRICA
A Iniciativa África é resultado da convicção da Fundación Avina de
que, para enfrentar os desafios de desenvolvimento, é necessário
fortalecer a contribuição do sul para a sustentabilidade global
e o alcance da agenda 2030 e dos ODS. Para isso, a Fundación
Avina propõe-se a globalizar seu impacto, após mais de 20 anos
de aprendizados baseados no desenvolvimento de processos
colaborativos e articulações multissetoriais na América Latina.
Por meio da incorporação de aprendizados e modelos a partir de
cada um dos programas da Avina, a Iniciativa África busca garantir
um fluxo de intercâmbio de modelos de inovação e processos
colaborativos entre a América Latina e a África.
A Fundación Avina, por meio da Young Water Solutions
(http://youngwatersolutions.org/), apoia empreendimentos
de inovação em Água desenvolvidos por jovens.
Em Ruanda, na comunidade Kayonza, mulheres e crianças
carregam água durante horas por dia, já que a fonte de água
mais próxima é um rio que fica a quilômetros de distância da
comunidade. Para lidar com essa situação, Yvette Ishimwe
(21 anos) montou um empreendimento social no qual utiliza
caminhões-cisterna para transportar água do rio, filtra a água na
comunidade com radiação UV e fornece para as famílias a centavos
por litro. Nos últimos dois anos, Yvette tornou-se a principal
distribuidora de água na comunidade, fornecendo água para mais
de 200 famílias por dia.
A Fundación Avina está apoiando a proposta apresentada por Ivette
na convocatória 2017 do programa Young Water Fellowship para
bombear água da fonte utilizando energia solar (painéis) ao invés de
caminhões e adquirir um filtro maior para ampliar a cobertura, além
de ações de conscientização sobre água, saneamento e higiene na
comunidade.
Na Nigéria, cerca de 80% das comunidades de Logo se
comprometeram a pôr fim à defecação ao ar livre e estão
demonstrando esse compromisso através da mudança de
comportamento.

Entretanto, essas comunidades ainda carecem de acesso à água
segura, e por isso se veem obrigadas a viajar longas distâncias.
Frente a essa situação, Shadrack Guusu (28 anos) apresentou ao
Programa um projeto que a Fundación Avina está apoiando e que
busca fornecer água segura a duas comunidades rurais de mil
pessoas por meio da construção e reabilitação de poços utilizando
bombas manuais, envolvendo os jovens para desenvolver suas
capacidades para a manutenção desses poços.
En Mozambique, a Avina realizou um estudo no setor de água
na província de Niassa, com o objetivo de identificar problemas e
propor soluções para a sustentabilidade das fontes de água nos
distritos de Mecula, Marrupa, Ngauma, Nipepe, Maúa e Metarica.
Foram visitadas 270 fontes, a maioria (84,3%) das quais tinha
membros da comunidade nas Comissões de Água responsáveis
pelas fontes. Graças ao apoio da Fundación Avina na construção
de um primeiro poço de água na comunidade de Assussame, a
organização parceira Estamos conseguiu mobilizar recursos e iniciar
a construção de um micro sistema de abastecimento de água
canalizada para toda a comunidade. Esta foi a primeira experiência
realizada na região com um sistema de abastecimento de água
inspirado nos modelos da América Latina.
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FINANÇAS
SUSTENTÁVEIS
INVESTIR EM DIGNIDADE
HUMANA E NA
REGENERAÇÃO DO PLANETA
Em 2017, a Fundación Avina adotou uma nova agenda comum
para desenvolver uma visão transformadora de futuro na América
Latina: Finanças Sustentáveis. Esta nova agenda foi adotada
inicialmente no Chile, Argentina, Brasil e Colômbia, e a Avina
está trabalhando junto a diferentes parceiros na geração de
impactos institucionais no setor financeiro da região. Essa agenda
busca atingir dois objetivos em escala: a) promover a criação
de novas plataformas de empréstimos e investimentos baseada
em valores b) colaborar com bancos comerciais instituídos que
estejam alinhados com a proposta de maior transparência,
maior investimento em economia real e máximo cuidado pelo
impacto positivo focado nas pessoas e no planeta. Para atingir o
primeiro objetivo, em cada um dos países estão sendo formados
Grupos Impulsores, formados por pessoas e organizações
que compartilham dessa visão inovadora: Sistema B, Proyecto
Propio, Fundación Dinero Social, Ionkos, Ecosol e Ecosocial são
algumas das organizações que realizam, junto com a Fundación
Avina, esses processos nos países mencionados. Esses grupos
promovem uma estratégia de criação de fintechs sustentáveis,
para posteriormente iniciar uma fase de construção de um banco
com essas características. O segundo objetivo, a colaboração com
bancos comerciais, traduz-se tanto em oficinas (como as oficinas
realizadas com o Banco Estado no Chile) como em consultorias
específicas.
A Avina também participa da promoção ao investimento de
impacto na região. Assim, na Argentina, fazemos parte do Grupo
de Trabajo de Inversión de Impacto en Argentina (GdTA - Grupo
de Trabalho de Investimento de Impacto na Argentina), formado
pela Organización Román, Mercado Livre, Banco Galicia, Natura,
Fundación Avina, BID/FOMIN, Alic e Acrux Partners, entre outros,
para propor melhorias significativas nos diversos planos do
ecossistema de investimento de impacto na Argentina.

CDM X
Guatemala
Medellín

San Pablo
Santiago
Buenos Aires

ETAPA

Fase 1: Exploração
Fase 2: Início

Fase 3: Início do protótipo
Fase 4: Dimensionamento
:
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Avanços

REFERÊNCIAS

No Chile, foi criada a Fundación Dinero y Conciencia, da qual a
Fundación Avina faz parte. Esta fundação foi criada para zelar
pelo cumprimento da missão do futuro banco que pretendemos
estabelecer no Chile a partir do crescimento da plataforma de
negócios sustentável Doble Impacto. O presidente da fundação é o
espanhol Joan A. Melé, reconhecido como referência da chamada
“banca ética”, onde chegou a ser vice-presidente no Triodos
Bank. Além disso, a empresa Doble Impacto gerou suas primeiras
rodas de investidores com resultados altamente positivos, que
permitiram criar uma estrutura profissional mais sólida e aumentar
em 100% o financiamento de projetos sociais e ambientais.

www.bancaetica.lat
www.dobleimpacto.cl
www.gabv.org
Inversión de Impacto en Argentina 2017. Oportunidades
y Desafíos
Impacto gerado nos ODS: Todos os 17 ODS

Na Argentina, o Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto
apresentou o estudo Investimento de Impacto na Argentina 2017:
Oportunidades e Desafios, uma forte indagação sobre “como
o capital é alinhado em projetos e empresas inovadoras para
resolver alguns dos problemas mais urgentes e complexos de
nossa sociedade”, como diz a introdução.
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PLATAFORMA
DE INOVAÇÃO
COM SENTIDO
A América Latina é a região mais desigual do mundo. Essa
realidade exige que as organizações criadas para promover
sociedades mais sustentáveis e inclusivas realizem transformações
que alcancem milhões de habitantes e que, dadas as condições
de vulnerabilidade vividas por milhares e milhares de pessoas,
as mudanças sejam realizadas em curto prazo. Para isso, se a
região deseja alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são necessárias pelo menos duas condições:
articular os diversos protagonistas da mudança na geração de
bens públicos de qualidade e criar as condições para melhorar
o investimento social privado com os orçamentos públicos dos
governos a partir de parcerias.
Conscientes da necessidade de maior celeridade e escala
nos processos de mudança para alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, em novembro de 2016, a
Fundación Avina, CAF Banco de Desenvolvimento da América
Latina, World-Transforming Technologies (WTT), Fundación
Alfredo Zolezzi e Social Progress Imperative (SPI) lançamos a
Plataforma de Inovação com Sentido. A Plataforma desenvolve e
integra inovações sociais, tecnológicas e em modelos de negócio
com potencial de acelerar e aumentar o impacto dos mais de 7
mil parceiros da Avina na região.
Em 2017, a Plataforma apoiou a iniciativa Grande Chaco Nanum
Village, liderada pela Samsung Electronics Argentina, Fundación
Gran Chaco, ACDI, Fundación Avina e Potenciar Comunidades.
Esta iniciativa construiu 19 centros de conectividade e economia
remota em comunidades isoladas indígenas e rurais, fornecendo
equipamentos, capacitações, obras de acesso a água e
equipamentos de energia fotovoltaica. Juntamente com a Guyra
Paraguay, a iniciativa utilizou tecnologia de satélite para monitorar
as mudanças de uso do solo, inundações e incêndios e ofereceu
capacitações para funcionários públicos para sua utilização.

Complementarmente, apoiou a rede El Futuro está en el
Monte, que cria iniciativas de produção socialmente inclusivas
e ambientalmente amigáveis, beneficiando mais de 4 mil
produtores e artesãos da região chaquenha.
Na busca de novas soluções, foi possível identificar e apoiar
um conjunto altamente promissor de inovações tecnológicas.
Algumas baseadas em tecnologias disruptivas, como a Energia
Complexa que, baseada na física não linear e na teoria do caos,
tem potencial para revolucionar a geração e transmissão de
energia renovável. Outras, utilizando tecnologias de informação
e comunicação empoderam os cidadãos em seu diálogo com
os governos, como a iniciativa Por tu Barrio no Uruguai, ou no
projeto e execução de planos familiares de desenvolvimento
como o Semáforo para la Superación de la Pobreza.
Dessa forma, a Plataforma de Inovação com Sentido, um espaço
aberto a todas as organizações que desejem participar de ações
de inovação para promover mudanças sociais, tecnológicas e
de negócios, começa a fazer vanguarda em articular diversas
inovações e a criar tendência em relação ao impacto sustentável
em agendas críticas para a região.
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Como mostra a figura 501 (c) (3), a Avina Americas
é uma entidade legal do ecossistema Avina nos
Estados Unidos. O ecossistema Avina é formado
por entidades legais em 13 países. A Avina Amricas
atua como ponte para conectar as atividades
filantrópicas de organizações com sede nos
Estados Unidos com as causas apoiadas pela Avina
na América Latina.
Um reconhecimento especial a nossos
coinvestidores por depositar sua confiança em
nossa entidade legal 501 (c) (3) nos Estados
Unidos, Avina Americas, que assume de maneira
responsável os processos de devida diligência
requeridos com nossos subcessionários.
As demonstrações financeiras consolidadas da
Avina Americas, auditadas pela Crowe Horwath,
estão disponíveis aos interessados.
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O objetivo central da WTT (World-Transforming
Technologies) é criar negócios de impacto focados
na inovação tecnológica que possam gerar e
ampliar soluções para grandes desafios sociais e
ambientais.
A WTT cria valor ao apoiar o desenvolvimento
e orquestração de negócios para inovações
selecionadas que tenham potencial de gerar
impacto positivo em milhões de pessoas no mundo.
Ao inspirar, conectar e direcionar os esforços
de inovadores, centros de pesquisa, parceiros e
investidores para a criação de soluções melhores, a
WTT contribui para a construção e fortalecimento
de um ecossistema colaborativo de inovação de
impacto capaz de gerar inovações disruptivas e
negócios de impacto que possam transformar o
mundo.
Outras informações em www.wttventures.net
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PARCERIAS 2017
COM QUEM ESTAMOS
MUDANDO O MUNDO?
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 seguir, apresentamos as principais parcerias que firmamos
em 2017, que permitem continuar gerando mudanças
concretas e positivas na vida de milhares de pessoas na região.

100 Resilient Cities

Contraparte da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento que busca melhorar a resiliência urbana na América Latina
e Caribe, por meio da incorporação do setor privado no desenvolvimento e execução de planos de resiliência na região. Parceria
desenvolvida em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Fundo Multilateral de Investimentos). REGIONAL

Aguas Danone de Argentina, S.A.

Participação em um processo coletivo e colaborativo para a cocriação de uma plataforma de gestão do conhecimento voltada para a
gestão estratégica da água na Argentina, além da implantação de soluções sustentáveis de acesso à água em comunidades rurais do
país, por meio de um modelo de articulação intersetorial. ARGENTINA

AMBEV S.A./AMA
Promoção do acesso à água de qualidade para comunidades do semiárido brasileiro e avaliação do impacto alcançado por meio do
Programa de Acesso à Água em 3 comunidades do nordeste brasileiro. BRASIL

Andreas Eggenberg
Apoio ao capital semente (“seed capital”) de empreendimentos de guatemaltecos retornados que perderam seus negócios
devido à deportação no programa “Guate te Incluye”, que busca facilitar a inclusão laboral e social dos migrantes guatemaltecos
deportados. GUATEMALA
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Banco Interamericano de Desenvolvimento
Confirmação de apoio para a consolidação da Plataforma de Cenários Energéticos como um espaço aberto de diálogo e
desenvolvimento de capacidades que promova um debate com fundamentação técnica sobre as diferentes visões de futuro
energética da Argentina. ARGENTINA
Realização do VIII Encontro de Gestão Comunitária da Água, com sede em Oaxtepec, Estado de Morelos (México), de 15 a 17 de
novembro de 2017, com a participação de representantes de 17 países da região, contando pela primeira vez com uma representação
do Haiti nesses encontros. REGIONAL
Fortalecimento da resiliência urbana na América Latina e Caribe, por meio da incorporação do setor privado no desenvolvimento e
execução de planos de resiliência em um conjunto selecionado de cidades da região. ARGENTINA, MÉXICO, EQUADOR E BRASIL
Parceria financiada pelo Fundo Multilateral de Investimentos do BID e uma contrapartida da 100 Resilient Cities da
Rockefeller Foundation.
Construção de capacidades no setor público da Costa Rica e em particular nos servidores sobre dados abertos. O trabalho tem três
objetivos: a) Disponibilizar aos servidores públicos da administração central da Costa Rica uma série de conhecimentos teóricos e
práticos sobre dados abertos b) Contribuir para a consolidação de uma comunidade de prática em dados abertos e governo aberto
na Costa Rica, alinhada com o trabalho previamente realizado pela ILDA c) Promover a reutilização dos dados abertos disponibilizados
pelo governo e a interação governo-sociedade-setor privado. COSTA RICA

Citi Bank (Argentina e Paraguai) – com fundos fornecidos pela Citi Foundation

Realização da VIII e VI edições do Prêmio ao Microempreendedor, na Argentina e Paraguai, respectivamente. Na Argentina, foram
realizadas também a VI edição do Prêmio Promovendo Ideias Inovadoras para Organizações e a II edição do Prêmio ao Empreendedor
Jovem, iniciativas desenvolvidas pela Fundación Avina Argentina e Fundación La Nación. No Paraguai, foram realizadas a VI edição
do Prêmio ao Microempreendedor e a II edição do Prêmio ao Empreendedor Jovem, iniciativas desenvolvidas com o apoio da Rede
Paraguaia de Microfinanças. ARGENTINA e PARAGUAI

Citi Foundation

Construção de modelos de climatização que servem de base para apoiar a criação de políticas públicas em 3 cidades na Patagônia
Andina da Argentina. Em cada cidade, estão sendo realizadas capacitações para novos trabalhadores verdes como climatizadores,
auditorias nas residências de baixa renda e reequipamentos que assegurem a eficiência energética, a saúde e a segurança em um
conjunto selecionado de residências. ARGENTINA

Climate and Land Use Alliance

Monitoramento da instalação do debate sobre os compromissos assumidos pelo Brasil em seus NDCs, inclusive a geração de
informações de alta qualidade relacionadas às emissões de gases de efeito estufa. BRASIL

54

Parcerias 2017

Coca-Cola

Iniciativa + Água - Serviços Ecossistêmicos Hídricos, mais florestas, mais água de qualidade
No âmbito da parceria Coca-Cola e Fundación Avina, juntamente com parceiros da sociedade civil e governos, continuamos
trabalhando em 14 mil hectares com programas de conservação de florestas que utilizam diferentes estratégias de conservação para
devolver à natureza mais de 15 milhões de metros cúbicos de água com o envolvimento de pequenos agricultores, organizações
comunitárias, comunidades indígenas, municípios e Ministérios competentes.

As ações em 2017 envolveram cinco países da região:
Argentina:
“Recuperação de bacias na Reserva Natural de la Defensa La Calera” → conservação das florestas e pastarias, preservação e
recuperação dos ambientes fitogeográficos. Quinto ano de operação em parceria com a El Cuenco.
“Conservação e restauração do Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero e Bebedero” → preservar o processo de
acumulação de água restaurando os serviços do pantanal evitando a erosão dos solos. Quinto ano de operação em parceria com a
Fundación Humedales.
“Recuperação do caudal ecológico de banhados de água doce em Ramsar Laguna Llancanelo” → recuperação de hectares do
pantanal. Segundo ano de operação em parceria com a Fundación Humedales.
Chile:
“Optimização do uso da água para a restauração de várzeas em deterioração nas comunidades Aymaras do Altiplano dos Altos de
Pica da Região de Tarapacá”→ melhorar o rendimento da água e aumentar a produtividade vegetal líquida em pantanais. Quarto ano
de operação em parceria com a Corporación Norte Grande.
Paraguai:
“Propiciando a Recarga de Aquíferos na Reserva de Biosfera da Floresta Mbaracayú” → empreender boas práticas agrícolas em
propriedades de pequenos produtores para favorecer a recarga e conservação de aquíferos. Segundo ano de operação em parceria
com a Fundación Bertoni.
Peru:
“Conservação, recuperação e gestão das zonas de interesse hídrico na Reserva de Biosfera de Oxapampa”→ manutenção das
florestas das zonas de interesse hídrico e florestas ribeirinhas nas zonas de interesse hidrogeológico. Quarto ano de execução em
parceria com o Instituto do Bem Comum.
Uruguai:
“Acordos e Ações na Área Protegida do Valle de Lunarejo”→ gerar uma pegada hídrica positiva e uso sustentável da água na floresta
nativa e seu solo. Segundo ano de operação em parceria com o Instituto Rio Negro.

FCA FIAT CHRYSLER Automóveis Brasil Ltda.

Apoio ao processo de planejamento de desenvolvimento do município de Goiana, em Pernambuco, por meio da aplicação da
metodologia do Índice de Progresso Social (IPS). BRASIL
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Fonds Danone pour l’Ecosystème

Execução de sistemas de reciclagem inclusiva em 60 municípios de grande, médio e pequeno porte no Brasil por meio da execução
da Política Nacional de Resíduos Sólidos. BRASIL
Ampliação do modelo de reciclagem em pelo menos cinco novas cidades, beneficiando um total de 2 mil pessoas em 36 meses, 250
tn PET/mês e 9 mil beneficiários indiretos. ARGENTINA

Ford Foundation

Adoção de uma solução transnacional frente à crescente migração forçada do México e América Central, assim como o reforço
da política migratória dos Estados Unidos e México. ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARÁGUA E
HONDURAS
Desenvolvimento de uma estratégia de mobilização laboral mais abrangente para a parceria CAMMINA, incorporando parcerias
fundamentais com os setores público e privado que garantam mais eficácia na inclusão laboral de migrantes ou pessoas em risco de
migrar. MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARÁGUA E HONDURAS

Fundación Reservas del País, Inc.

Fortalecimento de capacidades internas do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais e do Ministério da Economia, Planejamento e
Desenvolvimento da República Dominicana para fortalecer suas operações no nível nacional, buscando aproximar os participantes às
políticas e aos procedimentos mais importantes do Fundo Verde do Clima, especialmente no que se refere ao acesso estratégico ao
financiamento.REPÚBLICA DOMINICANA

Instituto Coca-Cola Brasil

A Iniciativa+Água empreende a inovação tecnológica, além de integrar e fortalecer os modelos de gestão comunitária da água, ações
fundamentais no Brasil. BRASIL

International Development Research Centre

Ampliação de iniciativas de dados abertos na América Latina que contribuam para reduzir a corrupção, melhorando a prestação de
serviços de saúde, aumentando a resiliência das cidades e reduzindo a violência contra as mulheres. REGIONAL
A iniciativa LatinoAdapta, promovida pela Fundación Avina e Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, fortalece
vínculos entre a ciência e governos para executar políticas de adaptação com base em comprovações científicas.
BRASIL, ARGENTINA, URUGUAI, CHILE, COSTA RICA, PARAGUAI
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Chefia de Gabinete de Ministérios de Salta

Contribuição para o progresso social dos habitantes da Província de Salta com a adoção do Índice de Progresso Social (IPS) em
parceria com a Chefia de Gabinete por meio da Secretaria de Planejamento e Banco de Projetos da província, buscando gerar
uma medição holística do bem-estar no local e propor a formação de uma rede de progresso social que possa colaborar com as
informações obtidas para direcionar as ações públicas. ARGENTINA

Ministério do Desenvolvimento Social da Província de Buenos Aires

Medição holística do bem-estar nos departamentos que formam o Conurbano Bonaerense e formação de uma rede de progresso
social que possa colaborar com as informações obtidas para direcionar as ações públicas. ARGENTINA

Open Contracting Partnership

Sinergias entre o trabalho realizado pela Iniciativa Latino-Americana para os Dados Abertos (ILDA) e Open Contracting para melhorar
e gerenciar o padrão de contratações abertas na América Latina. REGIONAL
Adoção do padrão de contratações abertas nos países definidos como prioritários para 2018. REGIONAL

Open Society Foundations
Promoção de programas em parceria público-privada que facilitem a integração socioeconômica de guatemaltecos e salvadorenhos
que regressam a seus países de origem, assim como venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira norte. GUATEMALA, EL
SALVADOR, VENEZUELA e BRASIL
Trabalho sobre a infraestrutura cívica para a construção de capacidades interinstitucionais, apoio à análise, troca de conhecimento,
promoção de processos colaborativos e inspiração de iniciativas lideradas entre pares, inclusive a sociedade civil, figuras públicasacadêmicas e setor privado. BRASIL, COLÔMBIA, MÉXICO

PepsiCo, Inc.

Confirmação de apoio à segunda fase da Iniciativa Regional para a Reciclagem Inclusiva (IRR) para empreender e fortalecer sistemas
de reciclagem que melhorem a qualidade de vida dos catadores de base e aumentem os níveis de reciclagem na América Latina e
Caribe. REGIONAL

PNUD, Oficina de Programa, Unidad de Desarrollo Humano, Pobreza y ODM

Desenvolvimento de um processo formal de projeto, estruturação e execução da Unidade de Serviços de Desenvolvimento (USEDES)
da Liga Comunal del Agua (LCA) em Guanacaste, Costa Rica, para a prestação de serviços complementares diversos e de qualidade,
que reforcem o trabalho das ASADAS associadas à Liga, melhorando seu nível de desempenho. COSTA RICA
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The Coca-Cola Foundation

A Iniciativa + Água aumenta o acesso à água potável das comunidades de baixa renda no Brasil por meio da integração e
fortalecimento do ecossistema de acesso à água e de investimentos em soluções inovadoras. BRASIL
Apoio à segunda fase da Iniciativa Regional para a Reciclagem Inclusiva (IRR) para empreender e fortalecer sistemas de reciclagem
que melhorem a qualidade de vida dos catadores de base e aumentem os níveis de reciclagem na América Latina e Caribe. REGIONAL

Vogue/Dona Santa

Promoção do acesso à água em uma comunidade do semiárido de Pernambuco com a instalação de uma cisterna de 52 mil litros em
uma escola pública do Munícipio de Poção. BRASIL

W.K. Kellogg Foundation

Aumento da capacidade das comunidades gestoras de água para atuar como atores influentes na agenda nacional de água e
saneamento. MÉXICO

Xylem, Inc.

Reforço das ações de voluntariado corporativo para alcançar um segundo grau de envolvimento em sua relação com a comunidade.
ARGENTINA e CHILE
Facilitação do acesso à água para aproximadamente 200 famílias da comunidade de Resex Tapajós no Brasil. BRASIL
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AVINA
EM NÚMEROS
Investimentos na América
Latina
O volume total de recursos mobilizados em 2017 para as
oportunidades de impacto da Avina superou 26,6 milhões de
dólares. A Avina investiu diretamente 8,03 milhões de dólares em
532 iniciativas de seus parceiros no continente. Além disso, ajudou
a direcionar outros 13 milhões de dólares de outras instituições
financiadoras para as organizações e iniciativas de parceiros. A
Avina também investiu 5,36 milhões de dólares na execução das
estratégias de impacto.
Desde 1994, a contribuição programática da Avina supera a casa
dos 548 milhões de dólares. Nestes 23 anos, a Avina investiu
diretamente 416,5 milhões de dólares em iniciativas de seus
parceiros em prol do desenvolvimento sustentável.

Investimentos
Total desde
1994-2017

2015

2016

2017

416.526

9.493

8.057

8.308

*Números expressos em milhares de dólares
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Mobilização financiera
2015- 2017
O valor da mobilização de terceiros inclui as contribuições de outras organizações aos investimentos da Avina ou às mesmas
causas de maneira direta, em parte graças ao apoio da Avina em aproximar esses investidores e as organizações beneficiárias.
Vale ressaltar que a contribuição programática da Avina inclui tanto o investimento social (doações), como a ação direta da
equipe da Avina.
Desde 1994, o total mobilizado junto a outras fontes é superior a 1 bilhão de dólares.

Indicadores
em dólares
americanos

2015

2016

2017

Contribuição
programática

20.001.503

14.521.570

13.667.679

Mobilização
a terceiros

16.425.269

13.625.721

12.952.566

Total
mobilizado

36.426.772

28.147.291

26.620.245

Administração
Avina

5.015.983

2.776.093

2.889.499

* Números em dólares americanos

60

Avina em Números

Fontes de Fundos - Recebido 2017
O quadro a seguir mostra a diversidade de fontes de recursos recebidos pela
Fundación Avina e Avina Americas em 2017:

Recebido
USD Fundación Avina
99.960

Agência Suíça para o
Desenvolvimento e a
Cooperação - COSUDE

106.000

Banco de Desenvolvimento
- Fundo Nórdico de
Desenvolvimento

159.929

Aguas Danone de
Argentina, S.A.

293.970

CAF – Banco de
Desenvolvimento da
América Latina

75.795

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

31.000

National Endowment
for Democracy

141.960

UN-Habitat

628.328

Fonds Danone pour
l’Ecosystème

199.980

644.664

AMBEV S.A./AMA

316.364

Citi Bank Paraguai
e Argentina com fundos
fornecidos pela
Citi Foundation

6.520

Fundación Reservas
del País, Inc.

61.786

Oak Foundation Ltd

Open Contracting
Partnership

9.303

5.000.000

Unilever de
Argentina, S.A.

Total: 12.147.514

VIVA Trust

7.172

Andreas
Eggenberg

60.000

Cities Alliance

94.832

152.920

Banco Interamericano
de Desenvolvimento

195.500

Climate and Land Use
Alliance

158.689

Instituto Clima e
Sociedade - ICS

Instituto Coca-Cola
Brasil

2.268.486

PNUD, Oficina de
Programa, Unidad de
Desarrollo Humano,
Pobreza y ODM

Outros Fundación
Avina

41.718

621.853

Banco Interamericano de
Desenvolvimento - Fundo
Multilateral de Investimentos

363.641

Coca-Cola South Latin
(Argentina-Peru)

267.953

International
Development Research
Centre

136.689

Social Progress
Imperative

2.502

Xylem Water
Solutions Argentina SRL

* Números em dólares americanos

Recebido
USD Avina Americas
1.300.000,00

Ford Foundation

400.000

PepsiCo, Inc.

1.740.000

Omidyar Network
Fund, Inc

2.464.203

The Coca-Cola
Foundation

Total: 7.925.349

1.448.262

Open Society
Foundations

121.729
Xylem, Inc

224.051

Outros
Avina Americas

227.103

W.K. Kellogg
Foundation

* Números em dólares americanos
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INDICADORES
DE IMPACTO
Obtido
Meta
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Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Fundador

Stephan Schmidheiny

Consejo Directivo

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

ESCRITÓRIOS
E CONTATOS

Diretores

Gabriel Baracatt,
Diretor Executivo
Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social
Lorena Gulli
Diretora de Administração e Finanças

Plataforma de Inovação com Sentido
Contato:

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

Avina Americas
Contato: valeria.scorza@avina.net
Web: www.avinaamericas.org
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Escritórios e contatos

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

Bolívia
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolívia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net
Brasil
Praça Mahatma Gandhi, 02 – salas
1019/1020
Centro 20.031-908
Rio de Janeiro, Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

Los Jesuitas 727, Santiago, Chile
Tel: +[56] (9) 6568 8402
info.santiago@avina.net
Colômbia
Bogotá, Colômbia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net
Paraguai
Tte. Angel Velazco esq. José Pappalardo.
Edificio María Estela 12B, 1er piso,
Asunción, Paraguai.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net

Responsáveis
Nacionais
Argentina

Colômbia

México

lucia.abelenda@avina.net

Marcela Mondino

Bernardo Toro

marcela.modino@avina.net

bernardo.toro@avina.net

Bolívia

Costa Rica

Paraguai

eduardo.rotela@avina.net

Lucía Abelenda

Miguel Castro

Lil Soto

miguel.castro@avina.net

lil.soto@avina.net

Brasil

Equador

Peru

luismiguel.artieda@avina.net

Gláucia Barros

Felipe Toledo

glaucia.barros@avina.net

felipe.toledo@avina.net

Chile

Guatemala

hernan.blanco@avina.net

cynthia.loria@avina.net

Hernán Blanco

Eduardo Rotela

Luis Miguel Artieda

Cynthia Loria
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Escritórios e contatos

Gestores Regionais dos
Programas:

Pontos Focais nos
países sem equipe presente

Acesso à Água
Lil Soto
acceso.agua@avina.net

El Salvador
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Ação Climática
Paula Ellinger
cambioclimatico@avina.net

Honduras
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Cidades Sustentáveis
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net

Nicarágua
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Grande Chaco Americano
Eduardo Rotela
granchacoamericano@avina.net

Uruguai
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net

Índice de Progresso Social
Glaucia Barros
indicedeprogresosocial@avina.net
Inovação Política
Valeria Scorza
institucionalidad@avina.net
Migrações
Cynthia Loria
migraciones@avina.net
Reciclagem Inclusiva
Gonzalo Roqué
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnologia para a Mudança Social
Lucía Abelenda
tecnologiacambiosocial@avina.net
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/fundacionavina

/avina.net

/@fundacionavina

www.avina.net
Contacto: comunicaciones@avina.net
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