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QUEM
SOMOS
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Somos uma fundação latino-americana criada em 1994 
voltada para a produção de mudanças em grande escala 
em prol do desenvolvimento sustentável por meio 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, produzir impacto no 
desenvolvimento sustentável, criando condições 
favoráveis para que atores diversos 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 mundialmente a partir de seu próprio modelo 
de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Plataforma de Inovação com 
Sentido.
Desde 2016, a Fundación Avina coordena a Plataforma 
de Inovação com Sentido. O objetivo da plataforma é, 
por um lado, ampliar a colaboração por meio de um 
novo modelo de gestão que efetivamente articula  
múltiplos atores e, por outro lado, combinar inovação 
tecnológica, inovação social e inovação em modelos de 
negócios para colocá-las a serviço do desenvolvimento 
sustentável. Tudo isso visando produzir impacto em uma 
nova escala e de maneira mais eficiente.

Onde trabalhamos?
Trabalhamos em 14 países da América Latina - Argentina, 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El 
Salvador, Guatemala, Haiti, México, Panamá, Paraguai e 
Peru. A partir dos Estados Unidos e Europa, facilitamos o 
estabelecimento de parcerias com organizações 
interessadas em apoiar processos de inovação e 
transformação na América Latina.  Desde 2015, ampliamos 
nossa presença para a África e em 2018 consolidamos essa 
presença em uma estratégia de desenvolvimento do 
hemisfério sul.



MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Sean McKaughan
Presidente do Conselho
Administrativo

Relembrando os muitos desafios e avanços de 2018, 
talvez a preparação do livro ColaborAção tenha sido o 
desafio com meu maior envolvimento pessoal. No 
momento em que escrevo esta mensagem, o livro está 
finalmente sendo disponibilizado para divulgação entre 
nossa equipe e parceiros. Com esse livro, nós finalizamos 
um longo exercício que nos permitiu sintetizar o trabalho  
que orienta nossa instituição, baseado nos processos 
colaborativos que apoiamos juntamente com nossos 
parceiros. Para poder resumir todos esses conteúdos em 
um único nome, adotamos a palavra “ColaborAção”, que 
dá nome ao livro e vida a um conceito.  

A publicação está disponível nos formatos impresso e 
digital desde março de 2019 e é uma boa maneira de 
comemorar os 25 anos que a Avina completa este ano. 
ColaborAção é um trabalho que serve para orientar lições 
aprendidas, alinhar esforços e refinar o modelo 
operacional da nossa organização e, ao mesmo tempo, é 
um livro que satisfaz nosso desejo de compartilhar esse 

conjunto de aprendizados coletivos para todos que 
acreditam que os processos de colaboração que 
fortalecem capacidades, otimizam recursos e conferem 
escala a impactos são a melhor maneira de realizar 
mudanças sistêmicas visando o desenvolvimento 
sustentável.   Para nossa organização, é um grande prazer 
e orgulho poder colocar nas mãos de vocês esse material, 
que foi escrito por nós, mas também criado por todos 
vocês. 

O mundo à nossa volta mostra de maneira cada vez mais 
clara que as constantes mudanças vão caracterizar esta 
geração e as gerações futuras. Para conseguir influenciar 
o rumo dessas mudanças e caminhar na direção de um 
futuro mais sustentável, as organizações e os movimentos 
precisam entender como funcionam os processos de 
mudança para fortalecê-los, e é isso que chamamos de 
ColaborAção. Para isso, é fundamental abraçar o 
aprendizado contínuo e a adaptação ativa como pilares 
de sua estratégia e de sua forma de atuação, não somente 

para “sobreviver” aos altos e baixos, mas também para 
aproveitar as oportunidades que eles nos abrem para 
produzir mudanças sistêmicas. Continuaremos 
aprendendo e ajustando nossa atuação para melhorar 
nossa contribuição na busca da sustentabilidade e, nesse 
caminho, compartilhar perspectivas é essencial.  Assim, 
em 2019, tentaremos levar a ColaborAção para um 
público amplo e assim promover um diálogo aberto, 
entre pares, sobre as diferentes formas de produzir os 
impactos que nos conduzam a um futuro mais 
sustentável.  

Além disso, a partir dos processos colaborativos de 
mudança e da ColaborAção, nós ampliamos o 
componente essencial da inovação até descobrir a 
Inovação com Sentido.  Nos últimos anos, a Avina vem 
trabalhando com seus parceiros com essa abordagem 
que permite articular em um mesmo processo 
colaborativo três níveis de estratégias inovadoras: as 
inovações sociais, tecnológicas e em negócios. A 
experiência indica que a mudança disruptiva que é capaz 
de alterar o rumo destrutivo da sociedade passa muitas 
vezes por essas categorias de inovação. Quando nos 
dedicamos a promover essas inovações, assumimos o 
grande desafio de agregar nossa experiência na área 
social às tecnologias que permitem acelerar processos de 
transformação e diminuir as lacunas tecnológicas levando 
tecnologia de ponta aos setores vulneráveis e aos 
negócios que criam valor social, para que a transformação 
não dependa somente da filantropia e seja financiada a 
partir de novos formatos industriais, comerciais e 
financeiros com impacto social positivo.

Como exemplo desse novo impulso, em 2018, a Avina 
apoiou a CUP Sciences e World-Transforming 
Technologies (WTT) na criação de uma empresa chamada 
PERA Complexity.  A PERA Complexity é uma iniciativa 
científica que produz tecnologias de grande potencial 
para responder a desafios globais como acesso à água 
potável e redução das emissões de gases de efeito estufa. 
Como resultado de anos de avanços em pesquisas 
liderados por uma rede internacional de cientistas de 
diferentes áreas que entendem sistemas caóticos e 
altamente complexos, a PERA já firmou parcerias com 
universidades e centros de engenharia para começar a 
produzir os primeiros pilotos que a equipe da Avina 
buscará executar por meio de nossos programas de 
acesso à água e ação climática.  

As mudanças sistêmicas demandam identificar as 
conjunturas nas quais as mudanças têm início e as 
institucionalidades que permitem manter as 
transformações ao longo do tempo. Para isso, as 
organizações relevantes têm que se antecipar às 
disrupções nas agendas sociais, tecnológicas e 
econômicas e também gerar a disrupção que cria 
condições para realizar as mudanças sistêmicas 

necessárias para alcançar a sustentabilidade.

Para finalizar, gostaria de agradecer em nome de todo o 
Conselho e em meu próprio nome também a toda a 
equipe da Avina por seu profundo compromisso e 
permanente valor agregado às causas que apoiamos; sem 
eles, seria impossível alcançar os resultados marcantes 
descritos no presente Relatório Anual 2018. As realizações 
de impacto e o livro ColaborAção são resultados da 
grande dedicação da equipe da Avina à nossa missão.  

Também gostaria de agradecer aos membros do 
Conselho da Fundación Avina por suas constantes 
contribuições para enriquecer ideias e buscar soluções 
para os desafios apresentados pelos processos 
colaborativos nos quais estamos envolvidos, em especial 
ao nosso CEO por nos conduzir pelos riscos a serem 
assumidos. Agradecemos à Viva Trust por seu apoio 
decisivo à sustentabilidade da Avina em longo prazo, 
contribuindo com fundos sem alocação específica, que 
são fundamentais para que possamos participar de ações 
e iniciativas onde raramente encontramos presença 
filantrópica.  Agradecer também a todas as pessoas e 
instituições que contribuem para possibilitar nosso 
trabalho. Um agradecimento especial a Stephan 
Schmidheiny, nosso fundador, por renovar 
permanentemente sua confiança em nossa equipe, por 
sua visão e amizade. E obrigado a nossos parceiros de 
causa por nos considerarem companheiros de estrada. 
Juntos estamos criando as condições necessárias para 
que a América Latina possa deixar de ser a região mais 
desigual do mundo.
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MENSAGEM DO
DIRETOR
EXECUTIVO

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

Para uma organização como a Avina, que promove a 
inovação política, o ano de 2018 apresentou respostas 
contundentes e ao mesmo tempo nos trouxe 
questionamentos concretos. Esse último ano 
demonstrou, nos dois maiores países da região (Brasil e 
México), que quando os processos colaborativos que 
transformam o status quo não respondem a mudanças 
sistêmicas que amadurecem no cerne das instituições, 
ocorrem então mudanças irregulares que, a partir de 
mal-estares coletivos oscilantes, produzem trocas 
extremas de governos em âmbitos de institucionalidade 
não consolidados. Isso nos obriga a acompanhar 
atentamente o progresso das novas gestões nos dois 
países para poder avaliar até aonde as mudanças 
prometidas para garantir uma vida de qualidade não 
terminarão prejudicando a qualidade de vida que 
prometeram melhorar. E o que seria ainda pior: a adoção 
de medidas que relativizem ou anulem direitos 
individuais e garantias universais que devem embasar o 
bem-estar de nossas sociedades. 

Esse monitoramento em tempo real exige, de uma 
organização que promove processos colaborativos de 
longo prazo, estar alerta à rapidez da conjuntura para 
poder continuar incidindo na realidade complexa e 
continuar realizando mudanças. Nesse sentido, o ano de 
2018 nos apresentou o desafio de promover e participar 
de processos de mudança da sociedade civil organizada e 
ao mesmo tempo interatuar com os processos 
espontâneos que nascem no seio da cidadania. 

Com esse panorama desafiador e intrigante transformado 
em oportunidade, decidimos consolidar nossa presença 
na América Latina e fortalecer definitivamente nossa 
presença na África, formando uma equipe dedicada a 
promover ações concretas de impacto que ampliem 
nossas realizações e aprendizados de um âmbito sul 
regional para um âmbito sul global. Também finalizamos 
com sucesso uma primeira intervenção na área de acesso 
à água e ao saneamento no Haiti, o que nos permitiu 
gerar impacto em um dos países irmãos mais castigados 

pela desigualdade em nosso território.

Encaramos uma nova etapa na agenda de migrações com 
o conceito de “mobilidade humana” que permite somar 
novas iniciativas de escala voltadas para compreender e 
produzir impacto nos fluxos migratórios às ações voltadas 
para as pessoas migrantes.  Dando continuidade à lógica 
de ampliar a transformação, transformamos o programa 
Grande Chaco em Biomas em sentido amplo, baseados 
na compreensão de que os grandes desafios futuros da 
agenda ambiental consistirão em resolver como gerenciar 
o manejo dos recursos naturais nessas grandes reservas 
de biodiversidade que existem em nossa América Latina.   

A partir do programa Tecnologias para a Mudança Social, 
nós consolidamos e ampliamos nossa capacidade de 
operação e produção de impacto a partir da democracia 
digital na participação cívica e nas estratégias de governo 
aberto, entendendo que precisamos construir 
institucionalidade e definir regras de jogo visando à 
adequação às lógicas das redes sociais e da virtualidade.  
Precisamos de mais institucionalidade não somente para 
reforçar o envolvimento dos cidadãos na democracia, 
mas também para poder combater a manipulação dos 
usuários de redes sociais que é feita com informações 
falsas. A falta de acesso às informações públicas é tão 
prejudicial para o sistema democrático e para o pleno 
exercício dos direitos humanos como o livre acesso às 
fake news.

Com o programa de Reciclagem Inclusiva, quando 
decidimos apoiar os catadores urbanos há mais de dez 
anos, esses homens e mulheres eram vistos por muitos 
setores da sociedade como um perigo público e, desde 
então, nós nos comprometemos a transformar essa 
imagem para que eles fossem reconhecidos como 
trabalhadores públicos dentro do sistema de coleta de 
resíduos urbanos.  Hoje, podemos afirmar que esse 
objetivo foi alcançado e isso nos inspira a estabelecer um 
novo foco para a teoria de mudança da agenda de 
reciclagem: promover mercados limpos a partir da 
“Economia Circular” e de um maior protagonismo dos 
catadores urbanos. 
 
As mudanças climáticas são um tema transversal que não 
pode ser ignorado em qualquer política pública 
governamental ou plano de desenvolvimento 
empresarial; temos a obrigação imprescindível de realizar 
as ações necessárias para reparar os danos já produzidos 
ou mitigar os que estão sendo produzidos. Durante o ano 
de 2018, a Avina e seus parceiros realizaram avanços 
importantes em regulamentos e parcerias estratégicas 
que mostram o nível de protagonismo alcançado. Em 
2019, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP 25 
será novamente realizada na América Latina, mais 
precisamente no Chile. É uma grande oportunidade de 

demonstrar ao mundo, assim como a região fez na COP 
20 realizada no Peru em 2014, como a sociedade civil 
latino-americana pode liderar essa agenda, não somente 
com propostas inovadoras, mas também a partir de ações 
concretas e articulação de impacto em escala.  

Para finalizar, gostaria de fazer um reconhecimento 
especial ao nosso presidente, Sean McKaughan, que está 
publicando o livro ColaborAção, no qual ele analisa, 
reflete e exemplifica o modelo de processos colaborativos 
promovido pela Avina.   Esse material aberto a todos os 
nossos parceiros e interessados no desenvolvimento 
sustentável é uma contribuição inestimável que descreve 
as tarefas de uma organização e oferece um quadro de 
ação para dezenas de processos de mudança da 
sociedade civil. Ao mesmo tempo, é um desafio para a 
diretoria executiva alinhar esse quadro de ação a um 
modelo operacional que permita orientar todo o 
potencial humano e a plena capacidade organizacional na 
direção das mudanças sistêmicas promovidas pelos 
diferentes programas. Assumir esse compromisso será 
um grande desafio para a minha gestão em 2019 e uma 
excelente maneira de comemorar os 25 anos da 
instituição.   

Gostaria de agradecer com a mesma energia que 
investem em cada atitude a todas e todos os membros da 
insuperável equipe da Avina pelas realizações alcançadas 
nesse período, aos membros do Conselho Administrativo 
por nos apoiarem e permitirem que assumamos os riscos 
que a transformação da nossa região demanda, e aos 
nossos parceiros, porque eles são a razão de ser da nossa 
organização. Continuaremos nos inspirando em cada 
conversa, nos fortalecendo em cada ação realizada e nos 
transformando a cada passado dado. Um forte abraço!
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regional para um âmbito sul global. Também finalizamos 
com sucesso uma primeira intervenção na área de acesso 
à água e ao saneamento no Haiti, o que nos permitiu 
gerar impacto em um dos países irmãos mais castigados 

pela desigualdade em nosso território.

Encaramos uma nova etapa na agenda de migrações com 
o conceito de “mobilidade humana” que permite somar 
novas iniciativas de escala voltadas para compreender e 
produzir impacto nos fluxos migratórios às ações voltadas 
para as pessoas migrantes.  Dando continuidade à lógica 
de ampliar a transformação, transformamos o programa 
Grande Chaco em Biomas em sentido amplo, baseados 
na compreensão de que os grandes desafios futuros da 
agenda ambiental consistirão em resolver como gerenciar 
o manejo dos recursos naturais nessas grandes reservas 
de biodiversidade que existem em nossa América Latina.   

A partir do programa Tecnologias para a Mudança Social, 
nós consolidamos e ampliamos nossa capacidade de 
operação e produção de impacto a partir da democracia 
digital na participação cívica e nas estratégias de governo 
aberto, entendendo que precisamos construir 
institucionalidade e definir regras de jogo visando à 
adequação às lógicas das redes sociais e da virtualidade.  
Precisamos de mais institucionalidade não somente para 
reforçar o envolvimento dos cidadãos na democracia, 
mas também para poder combater a manipulação dos 
usuários de redes sociais que é feita com informações 
falsas. A falta de acesso às informações públicas é tão 
prejudicial para o sistema democrático e para o pleno 
exercício dos direitos humanos como o livre acesso às 
fake news.

Com o programa de Reciclagem Inclusiva, quando 
decidimos apoiar os catadores urbanos há mais de dez 
anos, esses homens e mulheres eram vistos por muitos 
setores da sociedade como um perigo público e, desde 
então, nós nos comprometemos a transformar essa 
imagem para que eles fossem reconhecidos como 
trabalhadores públicos dentro do sistema de coleta de 
resíduos urbanos.  Hoje, podemos afirmar que esse 
objetivo foi alcançado e isso nos inspira a estabelecer um 
novo foco para a teoria de mudança da agenda de 
reciclagem: promover mercados limpos a partir da 
“Economia Circular” e de um maior protagonismo dos 
catadores urbanos. 
 
As mudanças climáticas são um tema transversal que não 
pode ser ignorado em qualquer política pública 
governamental ou plano de desenvolvimento 
empresarial; temos a obrigação imprescindível de realizar 
as ações necessárias para reparar os danos já produzidos 
ou mitigar os que estão sendo produzidos. Durante o ano 
de 2018, a Avina e seus parceiros realizaram avanços 
importantes em regulamentos e parcerias estratégicas 
que mostram o nível de protagonismo alcançado. Em 
2019, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP 25 
será novamente realizada na América Latina, mais 
precisamente no Chile. É uma grande oportunidade de 

demonstrar ao mundo, assim como a região fez na COP 
20 realizada no Peru em 2014, como a sociedade civil 
latino-americana pode liderar essa agenda, não somente 
com propostas inovadoras, mas também a partir de ações 
concretas e articulação de impacto em escala.  

Para finalizar, gostaria de fazer um reconhecimento 
especial ao nosso presidente, Sean McKaughan, que está 
publicando o livro ColaborAção, no qual ele analisa, 
reflete e exemplifica o modelo de processos colaborativos 
promovido pela Avina.   Esse material aberto a todos os 
nossos parceiros e interessados no desenvolvimento 
sustentável é uma contribuição inestimável que descreve 
as tarefas de uma organização e oferece um quadro de 
ação para dezenas de processos de mudança da 
sociedade civil. Ao mesmo tempo, é um desafio para a 
diretoria executiva alinhar esse quadro de ação a um 
modelo operacional que permita orientar todo o 
potencial humano e a plena capacidade organizacional na 
direção das mudanças sistêmicas promovidas pelos 
diferentes programas. Assumir esse compromisso será 
um grande desafio para a minha gestão em 2019 e uma 
excelente maneira de comemorar os 25 anos da 
instituição.   

Gostaria de agradecer com a mesma energia que 
investem em cada atitude a todas e todos os membros da 
insuperável equipe da Avina pelas realizações alcançadas 
nesse período, aos membros do Conselho Administrativo 
por nos apoiarem e permitirem que assumamos os riscos 
que a transformação da nossa região demanda, e aos 
nossos parceiros, porque eles são a razão de ser da nossa 
organização. Continuaremos nos inspirando em cada 
conversa, nos fortalecendo em cada ação realizada e nos 
transformando a cada passado dado. Um forte abraço!
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PROCESSOS 
COLABORATIVOS.
O FAZER E 
O SER DA AVINA.

Para elaborar este relatório anual 2018, decidimos 
voltar às bases e organizá-lo a partir do nosso 
quadro de ação, essa nossa forma de ser e fazer que 
permite à Fundación Avina agregar valor à agenda 
da sustentabilidade. Nosso quadro de ação é basea-
do em processos colaborativos que seguem uma 
lógica e uma sequência que se refletem nos onze 
casos que estruturam este relatório.
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Inovação
Visão

unificadora 

Incidência

Agendas
de ação
comum

Capital
Social

Capital Social:
Forma social do capital que nos 
ajuda a trabalhar juntos e criar 

um valor social entre as pessoas. 
O Capital Social confere mais 

força e eficiência às interações e 
transações sociais. É uma rede 

de pessoas, grupos, instituições, 
relações e protocolos com base 

na qualidade dos vínculos de 
sociabilidade, confiança e 

reciprocidade. 

Incidência: 
A incidência é a capacidade de produzir 
mudanças sistêmicas, relevantes e significativas. 
Dado que a mudança é um processo complexo e 
dinâmico, medições constantes e avaliações 
objetivas são necessárias para proporcionar 
curvas de feedback informativas visando à 
adaptação das condições e oportunidades em 
constante mudança.

Visão unificadora: 
Imagem compartilhada, 
que é tanto desejável 
quanto possível. Convida e 
mobiliza diferentes grupos 
que se comprometem a 
transformar essa visão em 
realidade. Deve ser 
suficientemente ampla 
para que muitos grupos 
sintam que a visão é sua. 
Isso contribui para sua 
força: ao buscar a visão 
unificadora, estamos 
realizando nossa própria 
missão.

Inovação:  
A inovação transforma os novos conhecimentos 
em novos produtos, serviços, ferramentas ou 
métodos, possibilitando novos valores e acionando 
um ciclo de ação e reação.  A mudança sistêmica 
demanda um pensamento criativo que rompe 
barreiras e produz soluções inovadoras para 
problemas aparentemente sem solução.

Agendas de ação comum:
Expressam o desejo de diferentes grupos de coincidir, 
sincronizar e realizar determinadas ações associadas a 
um processo de mudança. As agendas tendem a ganhar 
consistência na medida em que os esforços alinhados 
mostram resultados, evoluem e atraem novos parceiros.
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Por um acesso
sustentável
e inclusivo à água 

O acesso à água é um direito humano. Em 2018, contribuímos para a consolidação das 
organizações que levam água segura para milhões de latino-americanos por meio de 
modelos democráticos de gestão do recurso.

Depoimento Coinvestidores

Caetano Scannavino,
ONG Projeto Saúde & Alegria

“Vamos levar o sistema de 
abastecimento e tratamento de 
água a outros municípios, a 
outros moradores. A parceria com 
a Avina é muito importante para 
conferir escala e também para 
acelerar o uso de novas 
tecnologias como, por exemplo, a 
incorporação da energia solar. O 
trabalho que fizemos em parceria 
foi objeto de estudo por parte do 
Ministério do Desenvolvimento e 
passou a ser política pública para 
todos os programas de acesso à 
água da região Norte e Nordeste.  
Dessa forma, o que vocês nos 
ajudaram a semear aqui agora 
beneficiará famílias de todo o 
Brasil”.

Contribuição do governo
dos Estados Unidos



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVANCIA.
Milhões de latino-americanos não têm acesso à água 
administrada de forma segura. As organizações que 
administram o recurso em áreas rurais e periurbanas 
precisam fortalecer suas capacidades para melhorar a 
prestação do serviço.

CAPITAL SOCIAL.
Espaços fortalecidos enriquecem e aumentam nível de 
qualidade alcançado pelas articulações entre OCSAS, 
governos, academia, Mesas da Água, comissões 
apoiadoras, empresas, agências de cooperação, 
instituições financeiras e ONGs.  A colaboração foi 
ampliada para o Haiti e África.

VISÃO
UNIFICADORA.
Continuamos avançando no cumprimento das metas 
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável N°6, 
promovendo a articulação e colaboração entre setores 
e principalmente a participação das comunidades 
locais na gestão da água.

INFLEXÃO.
A ONU estabelece o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6, que busca garantir a disponibilidade de 
água e saneamento para todos, o que define uma 
meta concreta a ser alcançada.

ESCALABILIDADE.
Embora as 145 mil Organizações Comunitárias de 
Serviços de Água e Saneamento (OCSAS) na América 
Latina atendam mais de 70 milhões de pessoas, 
calcula-se que 199 milhões de pessoas ainda tenham 
acesso à água não administrada de forma segura.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
Existe um hiato de articulação em relação à gestão da 
água, pois os governos não querem envolver as 
lideranças comunitárias na definição de políticas 
públicas nem nos âmbitos regulatórios. 

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
As agendas acordadas foram aprimoradas com o 
apoio de sistemas de informação sobre a gestão da 
água para sustentar a tomada de decisões.

INOVAÇÃO.
Em inovação em negócios, apoiamos diferentes 
associações de OCSAS no desenvolvimento de empresas 
sociais para melhorar sua sustentabilidade.  No Brasil, 
83.100 pessoas de 122 comunidades em 9 estados 
melhoraram seu acesso à água com a implementação de 
novos sistemas e a introdução de inovações tecnológicas 
graças a investimentos do setor privado, principalmente 
por meio das parcerias “AMA” e “Água + Acesso”.

INCIDÊNCIA.
A partir de investimentos do setor privado em 5 países 
da América do Sul (Peru, Argentina, Chile, Paraguai e 
Uruguai), contribuímos para a conservação e 
restauração de 19.066 hectares de florestas em 
ecossistemas de grande importância hídrica e 
biológica.
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Acelerando a 
ação climática 
de maneira
inclusiva

O Acordo de Paris demanda ações urgentes. A ActionLac – plataforma aberta criada para 
acelerar a ação climática de atores não governamentais e governos locais – foi reconhecida 
em 2018 mundialmente como iniciativa pioneira de Ação Climática.

Depoimento Coinvestidores

Carlos Gentile, Subsecretário de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável da Argentina.

“Com o acompanhamento da 
Avina como sócia 
implementadora, a Argentina 
deu início ao seu primeiro 
projeto com o Fundo Verde do 
Clima. Por meio dessa iniciativa, 
a partir da Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e no âmbito do 
Gabinete Nacional de Mudanças 
Climáticas, estamos 
trabalhando com as 24 
jurisdições nacionais, diferentes 
ministérios e instituições da 
sociedade civil e do setor 
privado, priorizando as medidas 
de mitigação de maior impacto, 
desenvolvendo propostas de 
financiamento que permitam 
acelerar a contribuição da 
Argentina ao Acordo de Paris”.



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
A América Latina tem condições de liderar a transição 
necessária para que o aquecimento global se 
mantenha abaixo do limite de 1,5 grau centígrado. 

CAPITAL SOCIAL.
O processo colaborativo pela ação climática inclui 
governos nacionais, redes de governos subnacionais, 
redes multi-atores, universidades, organizações da 
sociedade civil e empresas.

VISÃO
UNIFICADORA.
Em estreita colaboração com os governos federais, a 
Avina ajudou a implementar os ODS e facilitou o 
acesso a financiamentos na Argentina, Paraguai e 
Equador.

INFLEXÃO.
Os avanços no cumprimento do Acordo de Paris 
funcionam como catalizadores para que as metas 
definidas possam ser alcançadas.

ESCALABILIDADE.
Nos países latino-americanos, é possível trabalhar na 
articulação dos níveis locais, nacionais, regionais e 
global, inclusive no âmbito de colaboração entre 
regiões.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
Existem lacunas de colaboração nas Estratégias 
Nacionais de Mudanças Climáticas, como a falta de 
envolvimento de muitos atores relevantes e a 
ausência de capacidades para transversalizar as 
mudanças climáticas em suas ações.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
Ampliamos e fortalecemos a cooperação global entre 
países da América Latina e Europa para fortalecer a 
implementação dos compromissos climáticos no 
âmbito do Acordo de Paris.

INOVAÇÃO.
Pela primeira vez, o Brasil tem um mapeamento com 
informações de três décadas de mudanças na 
ocupação territorial. O projeto do MapBiomas reúne 
informações inéditas e de acesso livre e gratuito.

INCIDÊNCIA.
Ampliamos nosso apoio à execução de planos locais 
de mudanças climáticas para outros países e 
continuamos incidindo para melhorar as 
regulamentações relacionadas a energias renováveis 
na Argentina, Chile e Uruguai. 
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Inclusão e
resiliência constroem 
Cidades
Sustentáveis

A sustentabilidade das cidades depende da qualidade dos bens públicos. Durante o ano de 
2018, conseguimos avançar na revitalização de espaços públicos por meio da participação 
ativa dos vizinhos em áreas urbanas marginalizadas. 

Depoimento Parceiros

Lucinda Terrazas.
Liderança da Comunidade de Edilberto Ramos, Villa El Salvador, Peru.

“Queremos fazer um parque 
nesse terreno baldio. Ele era mal 
utilizado e juntos estamos 
recuperando esse local como um 
espaço verde para nossos netos 
e para o bairro todo. Muitos 
meninos e meninas no bairro 
desfrutam cada vez mais desse 
espaço, que antes era perigoso. 
Mais do que construir um 
espaço, estamos aqui 
construindo uma comunidade”.



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
A América Latina é a região mais urbanizada do 
planeta. Atualmente, 111 milhões de 
latino-americanos moram em bairros marginalizados. 

CAPITAL SOCIAL.
Articulação entre organizações sociais presentes em 
áreas periféricas ou marginalizadas das cidades, 
movimentos e redes cidadãs com capacidade de 
mobilização, setor privado e governos para promover 
políticas públicas locais.

VISÃO
UNIFICADORA.
Graças a processos que conseguiram ampliar o 
sentido de comunidade, identidade e cultura, gerar 
segurança, maior compromisso cívico e fortalecer a 
noção do que é público, foi possível revitalizar espaços 
públicos em bairros marginalizados da Argentina, 
Brasil, Colômbia, Peru e Uruguai.

INFLEXÃO.
Existem cada vez mais casos concretos nos quais 
atores públicos, privados e da sociedade civil adotam 
modelos de desenvolvimento urbano inclusivo e 
resiliente. 

ESCALABILIDADE.
Os desafios e oportunidades urbanas da região são 
semelhantes, por isso há potencial para desenvolver 
“modelos de intervenção” que possam se adequar a 
diversos contextos.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
A colaboração multissetorial é fundamental para 
reduzir a lacuna de desenvolvimento urbano 
excludente (privatização do que é público, 
segmentação territorial, desigualdade de acesso a 
bens públicos).

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
Ampliamos o exercício da governança participativa 
por meio da Parceria para o Desenvolvimento Urbano 
Sustentável no Equador, cujo objetivo é incluir as 
mudanças climáticas e o desenvolvimento urbano 
sustentável nos planos de governo.
 

INOVAÇÃO.
O uso do programa Minecraft inovou na elaboração de 
projetos participativos dos espaços públicos. O 
programa foi posteriormente institucionalizado por 
meio de políticas públicas.

INCIDÊNCIA.
Os setores privados de Quito, no Equador, Buenos 
Aires, na Argentina, e Salvador da Bahia, no Brasil, 
foram envolvidos na elaboração das Estratégias de 
Resiliência Urbana para cada uma das cidades, 
contribuindo com ideias e experiências para serem 
implementadas em parceria com os governos locais. 
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Transformando a 
matriz energética
no Chile e Argentina

As matrizes energéticas dos países definem em grande medida seu compromisso com as 
mudanças climáticas. Durante 2018, a Argentina e o Chile avançaram no acordo de visões 2050 
com base nas "5 D" do futuro energético: descarbonização, energia distribuída, transformação 
digital, descontaminação e descentralização.

Depoimento Coinvestidores 

Nicola Borregaard. 
Gerente general do EBP Chile. 

“A Avina é nosso parceiro 
estratégico desde o início da 
metodologia de Cenários 
Energéticos no Chile. Seu capital 
social, sua abordagem e 
experiência no uso de cenários 
têm sido fundamentais para 
abordar a alta complexidade do 
setor.”



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
O setor energético é o motor fundamental para a 
atividade econômica e também para as mudanças 
climáticas. Grande parte dos conflitos socioambientais 
recentes está relacionada a esse setor.

CAPITAL SOCIAL.
A definição de matrizes inclui universidades, usuários 
de energia, câmaras setoriais, petrolíferas, agências 
técnicas, empresas geradoras de energia, distribuidoras, 
organizações ambientais, agências reguladoras, 
governos federais e estaduais.

VISÃO
UNIFICADORA.
Na Argentina, foram apresentados os resultados do 
exercício Cenários Energéticos 2040, com base em um 
debate de rigor técnico, no qual 10 instituições 
realizaram 9 propostas comparadas de matrizes 
energéticas visando ao ano 2040 com a participação do 
governo federal, que recebeu os insumos produzidos. 

INFLEXÃO.
O auge das energias renováveis apresenta um ponto 
de inflexão na evolução das matrizes energéticas.

ESCALABILIDADE.
A discussão sobre a matriz energética, que teve início 
no Chile, promovida pela sociedade civil, resultou na 
política energética nacional chilena. Atualmente, essa 
discussão está acontecendo também na Argentina.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
O planejamento e gestão energéticos tradicionais 
respondem a uma abordagem que prioriza os aspectos 
técnico-econômicos sem incluir a participação de atores 
relevantes que, por meio da metodologia de construção 
de cenários, podem ser agregados à tomada de 
decisões.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
No Chile, com o apoio de instituições acadêmicas e de 
pesquisa (locais e internacionais) e com a participação de 
vários atores relevantes do setor e do país, informações 
chave foram organizadas e disponibilizadas ao novo 
governo.

INOVAÇÃO.
Apoiamos o desenvolvimento da tecnologia denominada 
“Energia complexa”, uma nova fonte alternativa com alto 
potencial de escalonamento, geração descentralizada, 
baixo custo e impacto em sua produção.

INCIDÊNCIA.
Em 2018, o Projeto Sustentabilização de Lares (em 
espanhol: Sustentabilización de Hogares), que conta com 
a participação das Secretarias de Habitação e Energia, foi 
ampliado e aprofundado para melhorar a eficiência 
energética de 1.000 residências na Patagônia argentina.
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O monitoramento e os
alertas precoces do
Río Pilcomayo salvam
vidas e recursos

Em vista das contingências naturais, as informações fornecidas com a antecedência necessária e a 
articulação de recursos nos lugares a serem impactados evitam perdas de vidas humanas e recursos 
produtivos. Em janeiro de 2018, em vista da imponente inundação do Rio Pilcomayo no bioma do Grande 
Chaco Americano, os alertas precoces funcionaram de maneira eficaz, evitando assim um desastre. 

Depoimento Coinvestidores 

Parceiros

Verena Friesen
Sombras de Árbol.  

“O Rio Pilcomayo é como a 
coluna vertebral do Grande 
Chaco que nos traz águas altas e 
baixas. Tanto a abundância 
quanto a escassez das águas 
geram riscos aos quais 
precisamos saber como nos 
adaptar. Temos um sistema muito 
sólido na base que pode receber e 
responder alertas, e fornecer 
informações para o 
monitoramento”.

Redes Chaco, ACDI, Fundación Gran Chaco, 

Fundación Nativa y Sombra de Árbol.



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
Diversos eventos extremos (inundações e secas) do 
Rio Pilcomayo geraram uma crise humanitária e 
ambiental em sua bacia. Por isso, existe uma necessidade 
urgente de ir além da ajuda humanitária e definir 
políticas de proteção e gestão integral da bacia e 
sistemas de previsão.

CAPITAL SOCIAL.
Populações locais ribeirinhas (indígenas e crioulas), 
Fundación para la Gestión e Investigación Regional 
(FUNGIR); agências governamentais que atuam sobre as 
bacias; agências governamentais que disponibilizam 
dados meteorológicos.

VISÃO
UNIFICADORA.
A visão comum frente à necessidade de gerar 
resiliência em vista das mudanças climáticas em áreas 
vulneráveis demanda medidas de adaptação para mitigar 
efeitos negativos e ações de prevenção para evitar danos 
e tragédias.

INFLEXÃO.
Existem condições para realizar um monitoramento 
colaborativo do rio com os indígenas, pequenos 
produtores e mulheres, em articulação com as agências 
governamentais.

ESCALABILIDADE.
O Sistema de Alerta Precoce implantado no Rio 
Pilcomayo tem alto potencial de replicabilidade em 
outras bacias e pode ser utilizado para monitorar outros 
recursos naturais (florestas, biodiversidade, água).

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
A falta de informações em tempo real resulta em uma 
baixa articulação de agentes locais de monitoramento 
(indígenas, produtores, mulheres) entre si e com as 
agências governamentais.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
A gestão integral (participativa e trinacional) da bacia 
facilita sua gestão adequada, a resolução de conflitos, 
gestão de crises e execução das obras necessárias.

INOVAÇÃO.
O Sistema de Alerta Precoce disponibilizou 
gratuitamente um aplicativo móvel para a gestão 
inteligente do clima denominado AdApp.  Nele, são 
disponibilizadas imagens de satélite e de tecnologias 
apropriadas para facilitar a difusão das informações e 
dos alertas por meio das redes sociais e diversos 
aplicativos móveis.

INCIDÊNCIA.
O sistema permitiu que as autoridades de diversos 
níveis conseguissem se coordenar entre si e com os 
moradores, organizando conjuntamente os programas 
de assistência de emergência e os centros de evacuação.
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La Vida Querida:
um esforço coletivo 
pela paz
da Colômbia

A Redprodepaz, espaço que lidera o projeto “La Vida Querida”, articula mais de 5 mil 
organizações de base que alcançam 907 mil moradores de 585 municípios dos 1.101 que 
formam a Colômbia. Em 2018, apoiamos ações para ampliar o alcance a zonas rurais e incluir 
iniciativas com a população jovem.

Depoimento Coinvestidores 

Parceiros

Elena Tinoco Torres
Red Nacional de Pobladores. 

“A Redprodepaz fez com que 
voltássemos a acreditar em 
nossos projetos de vida e que 
olhássemos para nossa 
Colômbia como um território de 
paz e reconciliação.”



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
O conflito armado na Colômbia já dura cinco décadas, 
produziu 8,4 milhões de vítimas e 7,4 milhões de 
pessoas deslocadas. A relevância do Processo de Paz 
da Colômbia consiste em ver como um conflito 
interno se transforma em um acordo social e político 
sustentável com o tempo.

CAPITAL SOCIAL.
Os envolvidos em 26 Programas de Desenvolvimento 
e Paz (PDP) em todo o país, as 29 Organizações de 
Apoio (empresas, fundações, universidades, redes) e 
os atores dos 6 Nódulos inter-regionais. 

VISÃO
UNIFICADORA.
Construir uma nação em paz a partir dos territórios 
por meio da articulação entre a sociedade civil, o 
governo, as empresas, as igrejas e a cooperação 
internacional a partir de processos locais e regionais 
de desenvolvimento e paz territorial.

INFLEXÃO.
O acordo final com as FARC foi firmado em setembro 
de 2016. No dia 2 de outubro de 2016, o acordo foi 
submetido a um plebiscito por meio do qual os 
colombianos decidiram, com 50,2% dos votos, rejeitar 
o entendimento entre o governo e as FARC. Os 
termos do acordo foram renegociados em novembro 
e em dezembro um novo acordo foi firmado.

ESCALABILIDADE.
Em 1995, nasceu a Rede de Programas de 
Desenvolvimento e Paz - Redprodepaz, que hoje articula 
27 Programas de Desenvolvimento e Paz (PDP).

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
A Redprodepaz precisa de capacidades para se 
articular com o governo e resolver problemas locais de 
maneira eficaz. A participação dos jovens nos cenários 
de participação e ação política é baixa.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.

Agendas de desenvolvimento territorial compartilhadas 
com as organizações locais de cada região em 5 temas 
estratégicos: Convivência e Reconciliação; 
Desenvolvimento Humano Integral; Território e 
Ambiente; Cultura e Educação; Governança.

INOVAÇÃO.
A Redprodepaz é a organização mais articuladora da 
sociedade civil colombiana com sentido compartilhado 
para construir uma nação em paz a partir dos territórios. 
Trabalha com jovens por meio do uso de tecnologias e 
espaços de participação e ação política.

INCIDÊNCIA.
Mais de 50 jovens líderes da Colômbia se mobilizaram 
para apresentar sua perspectiva de construção de paz 
aos candidatos à presidência.
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Brasil regulariza a
situação migratória de
100 mil venezuelanos
e venezuelanas
com colaboração
entre organizações

A mobilidade humana demanda a regionalização de políticas públicas justas e mais humanas.  Em 
2018, concentramos esforços para apoiar as estratégias relacionadas à migração de trabalho 
dando ênfase no fortalecimento dos processos de organização dos migrantes no Brasil.

Depoimento Coinvestidores 

Parceiros 

Sor Rosita Milesi,
Directora do IMDH. 

“Percebemos que, para além das 
exigências burocráticas que 
fazem parte do processo, o que 
sempre move a Avina é a 
sensibilidade e o desejo expresso 
de permitir que as pessoas 
sejam o centro real e prioritário, 
focando suas orientações no 
sentido de possibilitar tudo o 
que pode ser feito para que o ser 
humano migrante tenha e 
disfrute do apoio real que a 
Avina oferece.”

Instituto Migración y Derechos Humanos (IMDH), 
RedeMiR, Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), Comité Nacional para los Refugiados 
(CONARE), Comité Federal de Asistencia Emergente, 
Servicio Jesuita de Migrantes y Refugiados, Instituto 
C&A, FICAS, Connectas.



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
53% dos requerentes de asilo e refúgio no Brasil são 
de origem venezuelana. Os migrantes venezuelanos 
estavam em situação de vulnerabilidade grave, 
morando nas ruas de Boa Vista e Pacaraima, município 
localizado na fronteira com a Venezuela.

CAPITAL SOCIAL.
Articulações entre ONGs pró-migrantes, movimentos 
de migrantes e organismos internacionais. 

VISÃO
UNIFICADORA.
Ficou decidido tomar como marco a Lei 13.445/17 e a 
regulamentação de assistência de emergência para 
acolher os migrantes venezuelanos.

INFLEXÃO.
A crise humanitária na Venezuela gerou um êxodo em 
massa de venezuelanos e venezuelanas para países 
latino-americanos, especialmente para o Brasil. No fim 
de 2017, houve uma intensificação do fluxo 
migratório.

ESCALABILIDADE.
Os países latino-americanos devem enfrentar um 
desafio comum, pois mais de 2,5 milhões de 
migrantes venezuelanos solicitam asilo ou refúgio 
devido à situação que o país atravessa. Vários países 
de destino estão sendo afetados por esse e outros 
fluxos migratórios.

 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
No Brasil, havia uma lacuna de colaboração entre 
setores – órgãos públicos, não governamentais e 
internacionais – o que demandou promover um 
diálogo e uma abordagem integral para atender a 
população venezuelana. 

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
Apoiamos e participamos de eventos de 
fortalecimento das ações de incidência das 
organizações da sociedade civil que incidem nessa 
temática, como o Encontro Nacional da Rede Solidária 
de Migração e Refúgio – RedeMiR.

INOVAÇÃO.
Atuamos baseados na consigna “da emergência ao 
reconhecimento de direitos”, o que permitiu promover 
uma ação colaborativa em rede, envolvendo atores 
que nem sempre trabalham juntos, como a sociedade 
civil e o Exército.

INCIDÊNCIA.
Apoiamos as ações do Instituto Migração e Direitos 
Humanos (IMDH) e do Serviço Jesuíta a Migrantes e 
Refugiados (SJMR) que atenderam diretamente 7.111 
migrantes para regularizar sua situação migratória e 
inclusão trabalhista, além de incidirem para garantir a 
efetividade dos regulamentos perante órgãos públicos 
federais e internacionais. 
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Contribuindo para
o desenvolvimento
da Economia Circular
a partir da
Reciclagem Inclusiva  

O reciclador urbano na América Latina deixou de ser considerado marginalizado para se tornar 
um trabalhador público. Somente em 2018, 36 governos federais ou locais receberam assistência 
para promover a Reciclagem Inclusiva.

Depoimento Coinvestidores 

Laura Guanoluisa,
Líder da Rede Nacional de Recicladores do Equador (RENAREC).

“Nossa organização nos deu força 
para representar os interesses de 
mais de 20 mil famílias 
recicladoras em todo o Equador, 
companheiros e companheiras 
que hoje são reconhecidos por lei 
em âmbito nacional. A Fundación 
Avina acreditou em nós desde o 
início e nos apoiou para melhorar 
nossas competências, participar 
de espaços de diálogo e valorizar 
nosso trabalho. Atualmente, até o 
Presidente da República tem 
consciência de nossa contribuição 
para a sociedade e está 
comprometido com a nossa 
causa”.



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
No hemisfério sul, a presença massiva de catadores de 
base enfrenta grandes desafios (relacionados a 
condições de trabalho e de vida) ao mesmo tempo em 
que contribui com uma solução concreta e com 
potencial de escala para consolidar a economia 
circular.

CAPITAL SOCIAL.
Essa agenda articula recicladores organizados em 
diferentes níveis (associações e cooperativas, 
movimentos nacionais e redes regionais); empresas de 
consumo massivo; setor público em níveis municipal e 
federal; organismos de cooperação internacional (BID; 
BID LAB, CAF, GIZ; PNUD); especialistas; jornalistas e 
meios de comunicação. 

VISÃO
UNIFICADORA.
O avanço no México do processo de construção da 
Estratégia Nacional de Reciclagem Inclusiva.

INFLEXÃO.
Os catadores deixaram de ser considerados sujeitos 
marginalizados e, a partir de seu papel de atores 
chave nos sistemas de gestão de resíduos, alimentam 
cadeias produtivas de economia circular.

ESCALABILIDADE.
Os catadores de base têm presença massiva no 
hemisfério sul e seu trabalho gera um impacto 
positivo na redução da quantidade de plásticos que 
chegam aos corpos de água, além de representarem 
uma oportunidade de mostrar um caminho para a 
geração de empregos verdes no contexto de um 
debate global sobre o futuro do trabalho.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
A Avina e seus parceiros encontraram uma maneira de 
alinhar incentivos com um modelo que busca 
produzir impacto positivo para todos os setores 
envolvidos, constituindo a Iniciativa Regional de 
Reciclagem (IRR) como plataforma que materializa a 
colaboração intersetorial. 

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
Catadores indústria e empresa de logística do Brasil 
constroem uma parceria para implementar logística 
reversa na cadeia de valor da cartolina, que implica na 
responsabilização dos produtores por garantir que a 
cartolina utilizada seja recuperada para reciclagem.

INOVAÇÃO.
Há inovação no modelo de negócios que combina 
recursos do mercado e dos governos para alcançar a 
sustentabilidade e resiliência do impacto. Avançamos 
em direção à próxima fronteira de inovação, que é a 
tecnológica para habitar a Economia Circular a partir 
da reciclagem inclusiva.

INCIDÊNCIA.
No Equador, catadores incidem no processo de 
regulamentação contribuindo com conteúdos para o 
Regulamento do Código Orgânico do Ambiente e para 
o Projeto da Lei Orgânica de Reciclagem Inclusiva que 
está sendo discutido na Assembleia Nacional. Cinco 
planos e projetos de reciclagem inclusiva foram 
promovidos em cinco cidades.
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Tecnologia cívica
promove participação
dos cidadãos na
construção de sociedades 
justas, inclusivas
e sustentáveis

Muitos governos municipais buscam formas inovadoras de tornar a gestão dos fundos 
públicos mais transparente e envolver os cidadãos no processo de co-governo. Hackers 
cívicos, jornalistas, autoridades, startups de tecnologia e organizações da sociedade civil se 
unem para construir sociedades mais justas, inclusivas e sustentáveis.

Depoimento Coinvestidores

Parceiros

Lucas Jolías,
Diretor da Prince Consulting. 

“Atualmente, muitos governos 
da região estão falando de 
blockchain e de como o 
blockchain pode ajudar a 
aumentar os níveis de 
transparência. Consideramos 
que a experiência na Bahia 
Blanca foi o pontapé inicial de 
tudo isso, e sem dúvida a 
Fundación Avina foi muito 
importante para legitimar essa 
experiência, para nos 
acompanhar em todo o processo 
de inovação e para que o 
projeto pudesse ser replicado.”

ILDA, AbreLATAM, Wingu, ACIJ, Prince Consulting, 
Mismatica Management, D.A.T.A., Democracia en Red, 
One Smart City, Fundación Corona.



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
4 em cada 5 latino-americanos moram em núcleos 
urbanos. As cidades são percebidas como focos 
multiplicadores dos problemas mais urgentes de 
nossas sociedades como a pobreza, falta de segurança 
e desemprego.

CAPITAL SOCIAL.
Organizações da sociedade civil, hackers cívicos, 
movimentos políticos cidadãos, investidores sociais, 
empresas de tecnologia, atores governamentais, 
acadêmicos e meios de comunicação que 
desenvolvem ou utilizam tecnologias cívicas para 
favorecer o diálogo e a co-construção de governança 
entre os cidadãos e as autoridades eleitas. 

VISÃO 
UNIFICADORA.
Rede Conexões Latino-Americanas de Inovação 
Política (CLIP): Rede de atores e organizações que 
buscam criar condições, reformas e uma cultura 
política diferente, a partir do presente e para o médio 
e longo prazo, que contribuam para melhorar e 
transformar a democracia para uma redistribuição 
efetiva do poder.

INFLEXÃO.
Cidadãos participando da co-governança do que é 
público tanto a partir da mobilização presencial como 
a partir dos espaços digitais. A internet fortalece a 
participação política e a articulação dos cidadãos com 
seus governos locais.

ESCALABILIDADE.
A partir da agenda comum entre tecnologia para a 
mudança social, inovação política e cidades 
sustentáveis, é possível valorizar os processos 
colaborativos como uma contribuição institucional 
para a ressignificação da transparência e da 
co-governança em nível municipal.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
A participação dos cidadãos nos processos de 
co-governança do que é público pode se encontrar 
limitada por fatores como distância, disponibilidade 
de tempo ou compromissos pessoais e de trabalho 
que impedem uma interação ativa entre cidadãos e 
funcionários do governo.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
Por meio da plataforma DemocracyOS (Democracia 
em Rede), três municípios argentinos (Rosario, Vicente 
Lopez e San Lorenzo) contam com espaços digitais 
para construir e aprovar orçamentos participativos. 
Essa ferramenta aumentou a quantidade de propostas 
apresentadas pelos cidadãos em 29%.

INOVAÇÃO.
A plataforma Caminos de la Villa foi reestruturada em 
2018 como canal de diálogo entre cidadãos e órgãos 
públicos responsáveis pela infraestrutura em 4 bairros 
vulneráveis da cidade de Buenos Aires. A plataforma 
permite informar problemas em serviços públicos e 
facilita o acompanhamento e o feedback das obras 
públicas.

INCIDÊNCIA.
As empresas Prince Consulting e Mismatica 
Management desenvolveram uma plataforma baseada 
na tecnologia blockchain. O governo do Chile utilizou 
essa plataforma para testar um piloto de gestão de 
1.000 ordens de compras públicas, tornando-se a 
primeira experiência no mundo de compras públicas 
certificadas com a tecnologia blockchain.
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O exercício da 
cidadania digital 
para o fortalecimento
da democracia

A digitalização da democracia, governos cada vez mais abertos para facilitar o acesso a dados 
e cidadãos que já não precisam mais de intermediários para incidir nas políticas públicas 
favorecem o surgimento de uma classe política inovadora que convive e incorpora a 
participação cívica para além do voto.

Depoimento Coinvestidores 

Parceiros 

Maricarmen Sequera,
Diretora Executiva da TEDIC.

“Na TEDIC, nós entendemos que 
para uma maior incidência na 
agenda política e democrática 
nos níveis local e regional, 
devemos nos ciber-organizar, ou 
seja, incorporar hábitos que 
transformem nossas culturas de 
discriminação, exclusão e 
hegemonia em políticas públicas 
mais inclusivas, diversas, justas e 
com perspectiva de direitos. A 
melhor maneira de nos 
ciber-organizarmos é nos 
protegermos com ferramentas 
tecnológicas livres e seguras para 
um pleno exercício de nossas 
liberdades como indivíduos, como 
coletivos diversos”



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.
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RELEVÂNCIA.
A Latinobarómetro indica que 78% dos cidadãos na 
América Latina estão insatisfeitos com a democracia e 
58% dos latino-americanos não votam em nenhum 
partido. A Latinobarómetro revela que, desde 2010, 
cresce o número de cidadãos que se declaram 
indiferentes ao sistema.

CAPITAL SOCIAL.
Organizações sociais, cívicas, de base comunitária, 
políticos emergentes, academia, órgãos internacionais 
e regionais, especialistas em transparência, dados 
abertos, tecnologia e direitos digitais. Elites 
empresariais, empreendedores, empresas de 
tecnologia, fundos de investimento. Governos, 
instituições públicas, elites políticas e partidos 
políticos. Meios de comunicação.

VISÃO
UNIFICADORA.
Os processos colaborativos com uso de tecnologia 
para o fortalecimento da democracia digital na 
América Latina mobilizam mais de 17 milhões de 
pessoas. Consolidação de uma rede regional com 9 
governos e mais de 350 organizações da sociedade civil.

INFLEXÃO.
Os cenários digitais se transformam em espaços de 
interação social, de ação política, de participação 
cidadã, de trabalho comunitário, de ações 
colaborativas, de mobilização em torno de direitos e 
liberdades civis.

ESCALABILIDADE.
No mundo, 3.864 milhões de pessoas têm acesso à 
internet. A inovação política e a tecnologia cívica são 
a base de redes integradas por atores da sociedade 
civil, políticos e de instituições governamentais que 
incidem nas políticas públicas por meio de iniciativas 
digitais.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
Os partidos políticos, as instituições públicas e os 
políticos têm níveis relativamente baixos de apoio e 
legitimidade social. São poucos os cidadãos que se 
filiam a partidos políticos.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
64 equipes de campanha em diferentes países da 
região foram capacitadas em temas específicos sobre 
ação política.

INOVAÇÃO.
Os processos colaborativos são em si mesmos uma 
prática de inovação política e democrática que geram 
ação política promovendo a participação on-line e 
off-line dos cidadãos e a incidência em políticas 
públicas.

INCIDÊNCIA.
Consolidação da Rede de Advocacy Coletivo no Brasil 
que facilita a incidência sobre o governo por parte das 
organizações da sociedade civil comprometidas com a 
Agenda Brasil Sustentável.  Durante a campanha 
eleitoral, foi lançada a plataforma digital VozAtiva para 
que os candidatos respondessem perguntas sobre 
diversos temas; 824 responderam.



29

Impacto ético 
no mundo
financeiro

Para financiar o desenvolvimento sustentável, é necessário um mercado de finanças éticas. 
Em 2018, os investimentos éticos no Chile ajudaram a desenvolver recursos naturais, 
alimentos saudáveis, energia renovável, bases culturais e materiais reciclados.

Depoimento Coinvestidores 

Parceiros

Joan Melé,
Presidente da Fundação Dinheiro e Consciência.

“Acredito ser fundamental o apoio 
da Fundación Avina e de outras 
fundações à Banca Ética, porque 
realmente ela se tornará um 
motor de mudança social e 
ambiental muito potente. Porque 
não se trata somente de financiar 
ou não financiar projetos, mas 
sim de criar uma consciência no 
uso do dinheiro. Por isso, acredito 
que a parceria entre a Avina e a 
Banca Ética é fundamental, pois 
grandes benefícios sociais serão 
produzidos em curto prazo.”

GABV – FUNDACIÓN DINERO Y CONCIENCIA – DOBLE 
IMPACTO – SISTEMA B –  SUMATORIA – FIS – INVERSOR – 
PYMECAPITAL Grupos Promotores de Argentina, Brasil, 
Colombia y Uruguay



A contribuição da Avina
para esse processo
colaborativo em 2018.

30

RELEVÂNCIA.
As finanças éticas são o motor do desenvolvimento 
sustentável, pois aplicam 75% dos fundos na 
economia real e não em mercados especulativos.

CAPITAL SOCIAL.
Líderes regionais (Fundação Dinheiro e Consciência, 
Doble Impacto e Sistema B); investidores de finanças 
sociais, de impacto, organizações de economia social e 
comércio justo, famílias com grandes patrimônios, 
autoridades das áreas social, ambiental, do mercado de 
capitais, economia e finanças; ex-banqueiros, 
ex-funcionários de órgãos reguladores bancários.

VISÃO
UNIFICADORA.
Avanços na colocação das finanças a serviço do 
desenvolvimento sustentável, com diversos atores 
interessados na criação de bancos éticos na América 
Latina e acompanhando a transição de atores e 
instituições do sistema para práticas financeiras mais 
éticas e transparentes.

INFLEXÃO.
Demonstrar que novos bancos, novos fundos e 
bancos tradicionais que adotam critérios de banca 
ética em suas operações são economicamente, 
ambientalmente e socialmente rentáveis.

ESCALABILIDADE.
À presença inicial em 2 países (Chile e Argentina) 
somaram-se as iniciativas em outros 3 países (Brasil, 
Colômbia e Uruguai).  Avina passou a integrar espaços 
globais como, por exemplo, a Global Alliance for 
Banking of Values (GABV).

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
Está sendo realizado um processo potente de 
articulação do que está disperso: grupos e organizações 
que praticam microfinanças éticas, consumidores e 
investidores conscientes (ou em processo de busca de 
sentido/conscientização) não convocados (“movimento 
cidadão”) e empreendedores de projetos sólidos que 
precisam de financiamento por meio de plataformas 
éticas.

AGENDAS DE AÇÃO
COMUM.
Formação de Grupos Promotores locais, concretização 
de transferências metodológicas, compartilhamento de 
estudos normativos e estudos de pré-viabilidade.

INOVAÇÃO.
O próprio conceito de banca ética ou banca com valores 
é uma inovação dentro do sistema bancário tradicional. 
Os critérios de não investimento (por exemplo, em 
atividades que violam direitos) fazem dela uma banca 
que investe em transações na direção da 
sustentabilidade (de impacto negativo a impacto 
positivo).

INCIDÊNCIA.
A cidade de Santiago do Chile e sua área 
metropolitana melhorou a disponibilidade de bens e 
serviços de qualidade para mais de 2 milhões de pessoas 
em um curto período (2017-2018) por meio de um 
pacote de investimentos em 25 empresas.



Estratégias
em etapa inicial.

A Iniciativa Sul Global, 
o grande processo colaborativo.

Esta Iniciativa se baseia na certeza da Fundación Avina 
de que, para responder aos desafios de 
desenvolvimento sustentável, é necessário fortalecer a 
contribuição do hemisfério sul à Agenda 2030.

Com mais de 25 anos de aprendizado baseado no 
desenvolvimento de processos colaborativos e 
articulações multissetoriais na América Latina, a 
Fundación Avina busca construir uma plataforma 
para a cooperação sul-sul no nível da sociedade 
civil para acelerar o desenvolvimento do 
hemisfério sul e fortalecer sua contribuição para a 
sustentabilidade global. Dessa forma, a Iniciativa 
Sul Global busca promover o intercâmbio de 
modelos, saberes e inovações entre a América 
Latina e a África.

Nossos primeiros passos

Em 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. 
Das 270 fontes visitadas, 84,3% contavam com 
membros das comunidades nas Comissões de Água, 
espaços encarregados de sua administração. Graças 
ao apoio da Fundación Avina  construímos um 
primeiro poço de água na comunidade de Assussame, 
a organização parceira. Estamos conseguindo 
mobilizar recursos e iniciar a construção de um micro 
sistema de abastecimento de água canalizada para 
toda a comunidade. Essa foi a primeira experiência 
realizada na região com sistema de abastecimento de 
água inspirado nos modelos da América Latina.

Em Uganda, a partir do desenvolvimento de um 
diagnóstico sobre o acesso à água no distrito de 
Adjumani (região de West Nile), estamos projetando, 

juntamente com atores locais, inovações que 
contribuam para o fortalecimento da Governabilidade 
Democrática da Água e fomentando a participação 
ativa dos cidadãos organizados na busca de acordos 
para garantir o acesso sustentável e equitativo ao 
recurso hídrico. 
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Apoio à capacidade de 
empoderamento do Haiti.

Em 1804, o Haiti foi o primeiro país a se tornar 
independente na América Latina. Hoje, 215 anos 
depois, esse país, que possui grande riqueza cultural e 
natural, considerado antigamente como “a Pérola das 
Antilhas”, enfrenta uma situação bastante complicada, 
caracterizada por níveis extremamente altos de 
pobreza, desmatamento, insegurança, instabilidade 
política e vulnerabilidade frente aos desastres 
naturais. Nesse contexto difícil, o desafio é capitalizar 
e fortalecer o valor e a criatividade do povo haitiano 
para construir e posicionar uma visão de 
desenvolvimento que supere o determinismo histórico 
segundo o qual o país seria inviável.

Com essa visão em mente, a Fundación Avina 
busca contribuir com sua vasta experiência na 
América Latina e – mais recentemente – na África, 
para identificar atores locais interessados em se 
engajar em processos colaborativos que articulem 
recursos e saberes, de modo a aumentar o impacto 
e a eficiência dos processos de desenvolvimento 
no país. Assim, em 2016, a Avina realizou uma 
primeira experiência piloto em campo, apoiando o 

programa “Água Saudável, Hábitos Saudáveis por um 
Boutin Saudável”, liderado pela América Solidária. Essa 
experiência permitiu o acesso a um sistema de 
saneamento ecológico para cerca de 800 pessoas na 
comunidade de Boutin, localizada nos arredores de 
Puerto Príncipe.  Com o apoio da Fundação Coca Cola 
e o aval do Departamento Nacional de Água e 
Saneamento  (DINEPA), a Avina conseguiu articular a 
experiência e tecnologia proposta pelas organizações 
parceiras com saberes próprios da comunidade, cujo 
empoderamento foi a chave para o sucesso do projeto 
e sustentabilidade das mudanças.

Inspirada por essa experiência de sucesso, a 
Fundación Avina decidiu consolidar sua contribuição 
por meio da Iniciativa Haiti, a mesma que identificará 
e apoiará, juntamente com os parceiros locais dos 
três setores, iniciativas concretas no campo que 
sirvam como estudos de caso de uma nova forma de 
atuação. Buscamos ampliar a Inovação com Sentido 
(tripla inovação: social, tecnológica, de negócios) no 
contexto haitiano. Estamos explorando possibilidades 
de intervenção de caráter integral, que combinem as 
lições aprendidas dos diferentes programas da Avina, 
para promover a recuperação/geração de meios de 
vida (oportunidades econômicas e segurança 
alimentar); o acesso à água e ao saneamento; o 
fortalecimento da cidadania e do Estado de Direito 
por meio do empoderamento de organizações de 
base e líderes comunitários. 
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Plataforma
de Inovação
com Sentido.

Em 2016, convencidos de que os grandes desafios 
globais demandam acelerar e conferir maior escala aos 
processos de mudança, a Fundación Avina, CAF - 
Banco de Desenvolvimento da América Latina, 
World-Transforming Technologies (WTT), Fundação 
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 negócios nos processos 
colaborativos apoiados pela Avina na região.

Nas florestas chaquenhas da América do Sul, 
criamos, juntamente com nossos parceiros, 20 
Centros Nanum de conectividade e economia 
remota, que aumentam a competitividade das 
comunidades indígenas e rurais isoladas e 
permitem o acesso a direitos.  Esses centros 
funcionaram também como espaços para provas 
piloto de inovações tecnológicas com potencial de 
escala, como painéis de energia, cisternas de placa 
para o acesso à água ou soluções habitacionais 
para aumentar a resiliência. Ao mesmo tempo, 
mais de 4 mil artesãs e produtores rurais 
melhoraram seus planos de negócio e 
incorporaram ações para aumentar sua resiliência 
climática.  Durante esses anos, apoiamos também o 
monitoramento por satélite das mudanças no uso 
do solo, incêndios e inundações na região e 
capacitamos funcionários municipais e 
serventuários da justiça na utilização dessas 
informações para evitar desmatamentos ilegais. 

No Equador, trabalhamos junto à Rede Nacional de 
Recicladores – RENAREC -  e da Iniciativa Regional para 
a Reciclagem Inclusiva para fortalecer as capacidades 
administrativas das organizações de catadores e como 
resultado, essas organizações conseguiram assinar 
acordos comerciais com a indústria, melhorando as 
condições doscatadores.

Desenvolvemos e geramos réplicas de tecnologias 
cívicas que propõem novos modelos de relação entre 
os cidadãos e os governos, como Por Mi Barrio na 

Rivera (Uruguai) e A Tu Salud em Bogotá (Colômbia), e 
apoiamos tecnologias que permitem às famílias 
criarem seus próprios planos de desenvolvimento 
alinhados com o Índice de Progresso Social. Apoiamos 
também o desenvolvimento de tecnologias de ponta a 
serviço da sustentabilidade. No Chile, ao lado da 
Impact Innovation Alliance, implementamos a primeira 
bobina supercondutora construída na América Latina, 
com múltiplas aplicações, como por exemplo, eficiência 
energética e redução do impacto ambiental da 
indústria mineradora.

Nesses primeiros dois anos, fortalecemos os 
processos sociais existentes e criamos novos. 
Fortalecemos empresas sociais auto-inclusivas, 
lideradas pelas mesmas pessoas tradicionalmente 
excluídas, como os catadores urbanos, as artesãs 
indígenas, os pequenos produtores rurais e os 
migrantes retornados. Apoiamos o desenvolvimento 
e expansão de tecnologias apropriadas e tecnologias 
de ponta que eram difíceis de imaginar no hemisfério 
sul.  E conseguimos fortalecê-las de maneira sinérgica. 
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Nossa
Rede.



World-Transforming
Technologies

A World-Transforming Technologies (WTT) é um 
grupo de organizações baseado na América Latina 
que tem como missão promover a inovação como 
ferramenta para a superação de desafios sociais e 
ambientais. 
 
A WTT gera valor ao acelerar o desenvolvimento, a 
experimentação e a disseminação de inovações 
tecnológicas, sociais e em modelos de negócios com a 
intenção de promover o desenvolvimento sustentável, 
oferecendo respostas eficazes para enfrentar os 
grandes desafios sociais e ambientais da atualidade.
 
Ao inspirar, conectar e direcionar esforços  
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 produzir inovações disruptivas e negócios de 
impacto que podem transformar o mundo. 

Outras informações em www.wttventures.net
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Avina
Americas

Sob a categoria 501 (c) (3), a Avina Americas é a 
organização jurídica do ecossistema Avina, nos 
Estados Unidos, que é formado por organizações 
jurídicas em 13 países. A Avina Americas atua como 
ponte para conectar as atividades filantrópicas de 
organizações com sede nos Estados Unidos às causas 
que a Avina apoia na América Latina. Agradecemos 
nossos coinvestidores por depositarem sua confiança 
em nossa organização jurídica 501 (c) (3) nos Estados 
Unidos, Avina Americas, que assume de maneira 
responsável os processos de diligência devida (due 
dilligence) requeridos com nossos sub-grantees. As 
demonstrações financeiras consolidadas da Avina 
Americas, auditadas pela Crowe Horwath, estão 
disponíveis ao público.

37



UNIDADE OPERACIONAL

Parcerias
formalizadas 2018
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AMBEV S.A.

Associação EcoSocial Investimentos Socias

BMW Foundation Herbert Quandt

Citi Bank Paraguai e Argentina com fundos
fornecidos pela Citi Foundation

Coca-Cola Servicios de Perú S.A.

Comisión Nacional de Microcrédito

Corporación Breca S.A.C.

Cristalerias de Chile S.A.

União Europeia

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Bélgica)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Green Climate Fund

Instituto Clima e Sociedade - ICS

Instituto Coca-Cola Brasil

Instituto Martha Medeiros

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Município da Cidade de Pergamino

Município da Cidade de San Luis

National Endowment for Democracy

Porta Hnos S.A.

UN-Habitat

United States Government

United States Agency for International
Development (USAID)

Viva Idea

Acesso à Água

Finanças Sustentáveis

Ação Climática

Argentina

Acesso à Água

Finanças Sustentáveis

Índice de Progresso Social

Reciclagem Inclusiva

Inovação Política

Ação Climática

Ação Climática

Ação Climática

Ação Climática

Acesso à Água

Índice de Progresso Social

Grande Chaco Americano

Dir. de Comunicação Estratégica

Dir. de Comunicação Estratégica

Inovação Política

Dir. de Comunicação Estratégica

Cidades Sustentáveis

Acesso à Água

Índice de Progresso Social

Dir. de Comunicação Estratégica

PAÍS IMPACTADO

Brasil

Brasil

Argentina

Paraguai e Argentina

Peru

Argentina

Perú

Chile

Colômbia

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai, Venezuela

Argentina e Brasil

Argentina e Paraguai

Brasil

Brasil

Brasil

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia 
e México

Argentina

Argentina, Colômbia, México e Peru

Costa Rica

Brasil

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, México, Paraguai e Peru

DOADOR
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em números.



Investimentos
na América Latina

O total de recursos mobilizados em 2018 nos 
processos colaborativos promovidos pela Fundación 
Avina e seus parceiros superou $25,16 milhões de 
dólares. O investimento direto da Fundación Avina foi 
de $11,44 milhões de dólares em 754 iniciativas 
lideradas por seus parceiros. Além disso, ajudamos a 
direcionar outros $9,35 milhões de dólares de diversas 
instituições financiadoras para organizações parceiras. 
A Fundación Avina também investiu $4,37 milhões de 
dólares na execução das estratégias de impacto.

A contribuição programática total da Fundación 
Avina desde 1994 supera $564 milhões de dólares.
Nesses 24 anos, a Fundación Avina investiu 
diretamente $427,9 milhões de dólares em 
iniciativas de seus parceiros vinculadas à promoção 
do desenvolvimento sustentável.
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Total desde
1994-2018

427.967.000

2016

8.057.000

2017

8.308.000

2018

11.441.000

Avina em números

Valores em dólares americanos



Mobilização
financeira 
2014-2018.

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 
para aproximar esses investidores das 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 foi superior a 1 bilhão de dólares.

O Relatório Anual 2018 da AVINA inclui as informações 
financeiras resumidas, resultantes das demonstrações 
financeiras consolidadas que foram preparadas pela 
administração de acordo com as Normas Internacionais 
de Informações Financeiras (NIIF) e revisadas pelos 
auditores independentes da Crowe Horwath.
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Indicadores
em dólares

Contribuição
programática

Mobilização 
para terceiros

Total
mobilizado

Administração 
Avina

2014

22.049.929

33.606.594

55.656.523

4.637.316

2015

20.001.503

16.425.269

36.426.772

5.015.983

2016

14.521.570

13.625.721

28.147.291

2.776.093

2017

13.667.679

12.952.566

26.620.245

2.889.499

2018

15.807.404

9.353.431

25.160.835

3.326.833

Avina em números



Fontes de Fundos - Recebidos 2018.
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Avina em números

AVINA AMERICAS
 
Fontes de fundos

American Endowment Foundation
Ford Foundation
Omidyar Network Fund, Inc.
Open Society Foundations
PepsiCo Inc.
The Coca-Cola Foundation
Xylem Corporation
Otros

Total geral 
 
FUNDACIÓN AVINA
 
Fontes de fundos
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
AMBEV S.A.
Associação EcoSocial Investimentos Socias
Banco de Desarrollo de América Latina CAF
Banco Interamericano de Desarrollo
BMW Foundation Herbert Quandt
C&A Foundation
Citi Bank Argentina
Citi Bank Paraguay
Cities Alliance
Climate and Land Use Alliance
Coca-Cola de Chile, S.A.
Comisión Nacional de Microcrédito
Corporacion Breca
Cristalerias de Chile
Delegación de la Unión Europea en Colombia
Department of State, United States Government
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Bélgica)
Fonds Danone pour l'Ecosystème
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Green Climate Fund
Instituto Clima e Sociedade - ICS
Instituto Coca-Cola Brasil
Instituto EcoSocial
Instituto Martha Medeiros
Inter-American Foundation
International Development Research Centre
Jefatura Gabinete de Ministerios de Salta
Michael Otto Stiftung für Umweltschutz
Municipalidad de la Ciudad de San Luis
National Endowment for Democracy 
Oak Foundation Ltd
Open Contracting Partnership
PNUD, Oficina de Programa, Unidad de Desarrollo Humano, Pobreza y ODM
Porta Hnos S.A.
UN-Habitat
USAID Brazil 
Viva Idea
VIVA Trust
World Resources Institute
Otros
Total geral 
 

TOTAL DE FUNDOS 2018

Total General

Total recebido US$

4,050.53
200,000.00
725,000.00
346,558.00
575,000.00
814,254.00

21,437.62
81.415,33

2,767,715.48

Total recebido US$
64,552.27

372,315.08
539.08

294,000.00
1,623,084.06

34,296.00
2,600.00

289,950.00
35,000.00
60,000.00

195,500.00
124,795.40
229,610.00

20,250.00
8,316.28

29,370.00
80,480.00

220,177.56
763,041.53

44,955.00
572,000.00
214,409.20
173,144.46

9,741.22
16,442.55
59,980.00

387,437.75
25,830.25
53,457.01
16,841.00
62,500.00

200,000.00
81,193.80

9,888.60
9,265.00

65,757.00
119,999.99

54,937.00
5,000,000.00

67,161.15
2,492,830.43

14,185,648.67

16,953,364.15



Na Avina, medimos
nossos impactos 
por realizações.
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REALIZAÇÕES
DE RESULTADO

DE NIVEL 1.

REALIZAÇÕES
DE RESULTADO

DE NIVEL 2.

REALIZAÇÕES
DE RESULTADO

DE NIVEL 3.

Mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas.

Alta participação da Avina.

Pelo menos 2 setores envolvidos.

Alavancagem superior a 1:1.

Menos de 1 milhão de pessoas
ou sem alta participação da Avina.

Menos de 100 mil beneficiários
ou com baixa participação da Avina.

As realizações são mudanças sociais realizadas com 
a contribuição da Avina e seus parceiros que 
produzem impactos positivos na vida das pessoas 
relacionados à melhoria da qualidade de vida, 
criação ou implementação de políticas públicas, ou 
de processo participativos que mudem práticas e 
relações de poder em sua sociedade, melhorias nas 
condições do meio ambiente e mudanças no 
ecossistema que favorecem o desenvolvimento 
sustentável das relações de mercado.



Indicadores
de Impacto.
Realizações. 
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Realizações de Resultado.

Realizações de Processo.

Alcançado

Nível 1

Nível 2

Nível 3

50 10 15 20 25 30 35

8

15

34

22

500 100 150 200 250 300 350

233

200

14

8

Meta



Escritórios
e Contatos.



Fundación
Avina.

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

Fundador
Stephan Schmidheiny

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

Diretores
Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

Guillermo Scallan
Diretor de Operações 

Aparecida Gaspar de Moraes,
Diretora de Administração e Finanças

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

Avina Americas
Valeria Scorza
Diretora Executiva

Argentina:
Av. Córdoba 679 – 3ero A CABA (C1054AFF)
Telefone: +54 9 11 5246 9744
info.argentina@avina.net

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

Brasil:
Rua Eng. Enaldo Carvo Peixoto, 215 Sl. 401
CEP 20.540-106 - Tijuca
Río de Janeiro, RJ Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663

Chile:
Los Jesuitas 727, Santiago, Chile
Tel: +[56] (9) 6568 8402
info.santiago@avina.net

Colômbia:

Bogotá-Colômbia
Tel: +57 1 345 6090

Paraguai:
Tte. Angel Velazco esq. José Pappalardo.
Edificio María Estela 12B, 1er piso, Asunción,
Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net

46

Escritórios e Contatos

Escritórios
Nacionais.



Responsáveis nacionais:

Argentina
Marcela Mondino
marcela.modino@avina.net
Bolívia
Miguel Castro
miguel.castro@avina.net
Brasil
Gláucia Barros
glaucia.barros@avina.net
Chile
Hernán Blanco
hernan.blanco@avina.net
Colômbia
Bernardo Toro
bernardo.toro@avina.net
Costa Rica
Lil Soto
lil.soto@avina.net
Ecuador
Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net
Guatemala
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
México
Lucía Abelenda
lucia.abelenda@avina.net
Paraguai
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net
Peru
Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net

Gestores regionais dos
programas:

Acesso à Água
Telma Rocha
acceso.agua@avina.net
Ação Climática
Paula Ellinger
cambioclimatico@avina.net
Biomas
Eduardo Rotela
granchacoamericano@avina.net
Cidades Sustentáveis
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net

Finanças Éticas.
Pablo Vagliente.
Pablo.vagliente@avina.net
Inovação Política
Ximena Torres
institucionalidad@avina.net
Migrações
Pamela Rios
migraciones@avina.net
Reciclagem Inclusiva
Gonzalo Roqué
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnologia para a Mudança Social
Lucía Abelenda
tecnologiacambiosocial@avina.net
Iniciativa Sul Global
Florencia Iacopetti
florencia.iacopetti@avina.net

Pontos Focais nos países 
sem equipe presente:

El Salvador
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Honduras
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Nicarágua
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Uruguai
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net
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Escritórios e Contatos



Unidade responsável:

Diretoria de Comunicação Estratégica

Conteúdos:

Equipes da Fundación Avina

Equipe da Diretoria de Comunicação Estratégica:

Carlos March

Gonzalo Ladrón de Guevara

Pablo Baños

Tatiana López

Franco Mana

Daniela Torrez

Contato:

comunicaciones@avina.net

Produção geral e edição:

Tatiana López – Carlos March

Direção criativa:

Hernán Cambiaso

Abril, 2019
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