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QUEM SOMOS
Somos uma fundação latino-americana criada em 1994,
voltada para a produção de mudanças em grande escala
visando ao desenvolvimento sustentável por meio da
construção de processos de colaboração entre atores de
diferentes setores.

ONDE TRABALHAMOS?
Atuamos em 17 países da América Latina, com
escritórios na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Panamá e Paraguai. Temos representantes na Costa Rica,
Equador, Guatemala, México e Peru. E temos também
pontos focais em El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua
e Uruguai. A partir dos Estados Unidos e Europa,
facilitamos 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, consolidando
nossa presença como uma estratégia de
desenvolvimento sul global.

MISSÃO
A partir da América Latina, gerar 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.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Sean McKaughan. Presidente do Conselho de Administração.
O terceiro elemento de contexto refere-se às mobilizações
massivas em alguns países da região, como Chile, Equador
ou Bolívia (para citar apenas alguns casos) que estão
questionando o sistema democrático e o modelo de
desenvolvimento econômico.
Em alguns casos, as
reivindicações concentram-se em fatos pontuais; em outros
casos, as reivindicações são por mudanças sistêmicas.
Porém, todos guardam algumas características em comum:
não há líderes visíveis, as reivindicações conseguem canalizar
a insatisfação generalizada dos cidadãos e existe uma clara
participação da classe média e de jovens, segmentos sociais
que veem seu futuro ameaçado e sentem que o presente
não oferece soluções.

Durante o ano de 2019, transitamos por diversos
contextos relevantes para a Fundación Avina. O primeiro
deles foi a comemoração de 25 anos de atividades, um
dado significativo tanto em termos de quantidade de
tempo dedicado à agregação de valor para a região
latino-americana – e, nos últimos anos, para a
cooperação sul global – quanto no que se refere à
qualidade das parcerias estabelecidas em longo prazo
durante todo esse tempo, que nos permitiram,
juntamente com expoentes sociais, empresários,
dirigentes da nova política, acadêmicos e líderes de
base, transformar de maneira positiva suas comunidades
de atuação onde a Fundación Avina tem presença.
O segundo contexto que merece ser destacado também
está relacionado à instituição e à conceitualização de
nossos aprendizados: publicamos o livro que detalha a
estrutura de atuação da fundação com o título
“ColaborAção”. Com este livro, agora podemos
compartilhar com todos que desejam gerar
transformações positivas em suas comunidades algumas
das experiências produzidas por meio de centenas de
processos colaborativos promovidos ao longo desses 25
anos. Conceitos como capital social, inovação, visão
unificadora, incidência e agendas comuns de ação são
apresentados a partir de seus aspectos conceituais, mas
ao mesmo tempo sempre atrelados a exemplos práticos
de aplicação em campo.

Este cenário na região, que muitas vezes é comparado à
primavera árabe de maneira equivocada, pois enquanto no
Oriente tratava-se de regimes autocráticos eternizados no
poder, na América Latina trata-se de democracias
consolidadas em seus aspectos formais básicos, não é
apenas um chamado de atenção para os governos e os
líderes políticos e empresariais; é também um grande
desafio para as organizações sociais, para a sociedade civil
organizada, para aqueles que investem em agendas sociais e
para a cooperação internacional.
As organizações sociais, e principalmente aquelas que têm
alcance regional como a Fundación Avina e tantas outras,
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precisamos encontrar estratégias para transformar os
contextos hostis em ambientes facilitadores para
podermos passar dos protestos a uma ação
transformadora. Precisamos ter atitude para enfrentar as
crises e transformá-las em oportunidades de mudanças
sistêmicas.

geram a energia necessária para alcançar os resultados
que, em um breve e incompleto resumo, são
apresentados neste Relatório 2019.
Gostaria de destacar a contribuição dos membros do
Conselho da Fundación Avina que, com suas orientações
e diversidade de perspectivas, enriquecem a estratégia da
organização e nos propõem novos desafios, aos quais
abraçamos com a liderança de nosso CEO. Não canso de
agradecer à Viva Trust por seu apoio permanente à
sustentabilidade de longo prazo da instituição e ao
financiamento de iniciativas que geralmente não contam
com recursos, já que os fundos recebidos não têm
designação específica.

Para isso, é preciso que as estratégias dos programas e
dos processos promovidos a partir da sociedade civil e
dos governos aumentem as metas de seus objetivos de
impacto, que o investimento dos recursos seja otimizado,
tanto os tangíveis – principalmente financeiros – como os
intangíveis – como acesso ao conhecimento e à
informação – e que haja um aprofundamento dos
espaços de ação coletiva entre as diversas organizações
sociais, empresas e academia.
Os cidadãos estão
marcando o campo da liderança política. As organizações
sociais e as empresas responsáveis também devem ser
protagonistas na definição das novas regras do jogo.

Gostaria de comemorar esses 25 anos com todos os
indivíduos e instituições que contribuem e dão sentido ao
nosso trabalho. E mencionar de maneira muito especial
Stephan Schmidheiny, nosso fundador, pela visão
esclarecedora de ter criado a Fundación Avina e por sua
infinita generosidade de ter colocado nossa instituição a
cargo de expoentes latino-americanos. O maior mérito
desses 25 anos é que estamos comemorando e
brindando com milhares de parceiros com os quais
compartilhamos visões, valores, agendas de ação e
realizações que nos deram sentido e frustrações que nos
fortaleceram. Saúde!

O inventor Buckminster Fuller certa vez afirmou que as
coisas não mudam somente lutando contra a realidade
existente, mas que “para mudar algo, é preciso criar um
novo modelo que torne o modelo existente obsoleto”.
Com os efeitos das mudanças climáticas cada vez mais
evidentes ano após ano, a Fundación Avina acredita que
todos os atores filantrópicos que se preocupam com
essas ameaças temos que assumir mais riscos para
acelerar o desenvolvimento de inovações capazes de
alterar a matemática dos cenários do IPCC (Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas). É com
esse espírito que, em 2019, a Fundación Avina e seu
parceiro tecnológico World Transforming Technologies
(WTT) ajudaram um grupo de cientistas a dar início ao
empreendimento PERA Complexity, para colaborar com
universidades e institutos no desenvolvimento de
tecnologias que representam grandes avanços na
solução de desafios globais.
As primeiras dessas
tecnologias incluem a dessalinização de água a baixo
custo, a eficiência energética radical e os sistemas de
proteção de comunicações para “Smart Grids”. Com
parceiros como CUP Sciences, Universidade de Zurique e
Instituto Fraunhofer, a PERA Complexity já está
avançando em patentes nessas e em outras áreas. O foco
é sempre aprender da natureza ao trazer a eficiência e
potência de sistemas para projetar soluções tecnológicas.
É assim que comemoramos, em dezembro, a publicação
de uma dessas tecnologias na revista científica Nature
Communications e esperamos que em 2020 possamos
continuar levando essa e outras soluções para o mundo.

Sean McKaughan
Presidente do Conselho de Administração

No 25º aniversário de nossa organização, em nome de
todo o Conselho e em meu próprio, quero agradecer o
trabalho comprometido e incansável de toda a equipe da
Avina, que em “ColaborAção” com seus parceiros e sócios
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MENSAGEM DO DIRETOR EXECUTIVO
Gabriel Baracatt. Diretor Executivo.
Greta Thunberg, que personifica a agenda de desafios
climáticos e representa milhares de adolescentes e jovens
que conseguem enxergar como o presente está lhes
roubando o futuro.

A Fundación Avina está comemorando seus primeiros 25
anos. E uma boa síntese do papel que a instituição
desempenhou ao longo do tempo transcorrido pode ser
feita com a seguinte metáfora: podemos comemorar um
aniversario assoprando as velinhas ou cuspindo o bolo. E
na realidade estamos fazendo as duas coisas: assopramos
as velas do que deve ser comemorado, das muitas
realizações alcançadas com nossos parceiros, as
transformações realizadas nos diferentes programas que
estão descritas resumidamente no presente relatório.
Mas também cuspimos o bolo da desigualdade, dessa
grande porção de riqueza concentrada em poucas mãos
e dessa porção mínima de acesso a oportunidades
disputadas por bilhões de habitantes no planeta, dos
excessos institucionais que restringem direitos e dos
abusos dos quais as instituições da democracia são
vítimas por parte de funcionários discricionários ou
corruptos e do crime organizado.

A sociedade civil precisa gerar arquitetura social e
estratégias inovadoras para que as reivindicações
massivas, sejam elas geradas por coletivos de cidadãos ou
por emergentes globais, possam ser aproveitadas a partir
de processos transformadores que sejam implementados
a partir das organizações. Interpelações massivas e
reivindicações planetárias que geram impactos
exponenciais têm que ser capitalizadas para que possam
agregar valor e ser institucionalizadas nos processos
promovidos pela sociedade civil organizada. Precisamos
complementar a organização cívica com a civilidade
espontânea, porque esta última é um caminho – e muitas
vezes um atalho – para realizar mudanças sistêmicas mais
profundas e mais rápidas do que as que podem ser
alcançadas somente a partir das ações planejadas que
buscam incidir nas políticas públicas.

Estamos testemunhando dois tipos de manifestações
sociais exponenciais que apresentam temas na agenda
de reivindicações coletivas a partir de duas estratégias de
intervenção: uma delas, a partir das interpelações
coletivas sem expoentes visíveis mencionadas por Sean
no texto anterior. E por outro lado, vemos o profundo
questionamento encarnado por pessoas que conseguem
sintetizar o que muitos pensam ou sentem. É o caso de

Precisamos fazer isso, porque nossa intervenção está
ligada a dois temas centrais para o futuro: a sobrevivência
da espécie em um planeta ameaçado pelo
desenvolvimento e a reengenharia que as democracias
necessitam para organizar sociedades cada vez mais
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complexas.
Na agenda de mudanças climáticas é fundamental
aumentar a ambição dos governos nas metas propostas
para reduzir os efeitos que geram a deterioração das
condições do planeta, e para isso temos que aumentar, a
partir da sociedade civil, nossas capacidades de
incidência e de propostas para complementar as políticas
que são executadas pelos governos e pelos órgãos
multilaterais. Os poucos resultados da Conferência das
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP 25), realizada em Madri, são
um chamado de atenção não apenas para a necessidade
de aprofundamento nas negociações, mas também para
a necessidade de acelerar os prazos para chegar a
acordos.

Banking on Values, a formação de uma Banca Ética em
nível regional e o respaldo continuado a diferentes
fundos de impacto triplo estão inscritos nessa lógica
institucional.
Com essa mesma lógica, a de velar pela garantia e
aceleramento do impacto das oportunidades que
apoiamos, continuamos investindo em um conjunto de
tecnologias disruptivas que nasceram da visão e do
conhecimento de empreendedores geniais e que
precisam chegar ao mercado para terem a chance de se
transformarem em soluções para as pessoas com a escala
global que necessitamos. Vocês verão neste relatório uma
síntese de nossa carteira, com inovações incríveis que
podem se tornar grandes marcos, dividindo a história em
um “antes e depois” em setores críticos para a
humanidade como a água, energia limpa, cibersegurança
de bens públicos e saúde.

Por isso, a partir da Fundación Avina juntamente com um
grupo de parceiros, promovemos a campanha global
#6DItsNow, que reuniu mais de 14 mil pessoas, 1.114
organizações, 28 empresas e 3 governos em 93 países,
além de meios de comunicação, escolas e celebridades.
Todos eles realizaram, no dia 6 de dezembro,
paralelamente ao encontro da COP 25, diferentes ações
em favor do cuidado do planeta, dentre as quais a
plantação de milhares de árvores em diversos países com
o objetivo de incentivar e articular uma conduta de
pró-atividade climática, superando coletivamente a
frustração individual provocada pelas dimensões
alcançadas pelas mudanças climáticas e gerando uma
comunidade global em torno de tarefas concretas e
simples, que alcancem a escala e a resiliência necessárias
para ajudar a enfrentar a crise global por um planeta
sustentável.

Para finalizar, eu gostaria de parabenizar nosso
presidente, Sean McKaughan, pela publicação do livro
"ColaborAção", porque agora poderemos divulgar e
compartilhar o modelo de processos colaborativos
promovido pela Avina. Estamos avançando, a partir da
diretoria executiva, na construção de um modelo
operacional que oriente a organização na direção da
concretização das mudanças sistêmicas visadas pelos
diferentes processos colaborativos.
O melhor presente que a Fundación Avina recebeu nesses
25 anos é o capital humano que a mantém viva. Os
membros da equipe da Avina, que se entregam às causas
que lideram com mente, corpo e alma, os membros do
Conselho Administrativo, que avaliam e enriquecem os
desafios que assumimos para transformar o planeta, e
nossas parceiras e nossos parceiros que, ano após ano,
ultrapassam as fronteiras do possível para ampliar os
limites dos impactos que melhoram a qualidade de vida
de milhões de pessoas. A melhor maneira de comemorar
os 25 anos que se passaram é pensando nas mudanças
sistêmicas dos próximos 25 anos. Um grande abraço!

A outra agenda que está sendo profundamente
questionada é a de um modelo econômico que promove
desenvolvimentos industriais e comerciais que, além de
impactar negativamente o ambiente, gera concentração
de riqueza e exclusão social. Aqueles que acompanham a
trajetória da Avina sabem que desde o início temos
apoiado a ideia de mudar a maneira pela qual os
negócios são concebidos e desenvolvidos. Não somente
por meio do que ficou conhecido como “negócios
inclusivos”, mas também chegando ao coração das
finanças. Se não mudarmos a forma pela qual
concebemos a função do capital em pequenas, médias e
grandes empresas, dificilmente vamos conseguir mudar a
situação atual. Por isso, estamos acompanhando, como
parceiros estratégicos, diferentes iniciativas de finanças
éticas, assim qualificadas porque colocam no centro do
manejo financeiro a decisão ética de entender o impacto
ambiental ou social na economia real e não somente na
rentabilidade de curto prazo baseada em oportunidades
especulativas que não beneficiam as pessoas nem o
planeta. A parceria da Avina com a Global Alliance for

Gabriel Baracatt
Diretor Executivo
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PROCESSOS COLABORATIVOS
O FAZER E O SER DA AVINA
Para estruturar o Relatório 2019, decidimos
continuar alinhados com nossa estrutura de atuação
baseada em processos colaborativos.
Promover a mudança sistêmica por meio de
processos colaborativos – o que chamamos de
“ColaborAção” – implica reforçar cinco elementos
fundamentais.

Além disso, este ano
apresentamos nossa estrutura
de atuação no livro
"ColaborAção", uma publicação
que nos enche de orgulho e
está disponível para todos que
buscam um guia prático para
promover ações em prol da
sustentabilidade.

Inovação:
A inovação transforma novos conhecimentos em novos
produtos, serviços, ferramentas ou métodos de modo a
ativar novos valores e um ciclo de ação e reação. O
pensamento criativo que rompe barreiras e gera soluções
inovadoras para problemas aparentemente sem solução é
necessário para a mudança sistêmica.

Capital Social:
Forma social do capital que nos
ajuda a trabalhar juntos e criar
um valor social entre as pessoas.
O Capital Social faz com que as
interações e transações sociais
sejam mais eficientes e
potentes. É uma rede de
pessoas, grupos, instituições,
relações e protocolos baseada
na qualidade dos vínculos de
sociabilidade, confiança e
reciprocidade.

Inovação

Visão
unificadora

Capital
Social
Incidência

Visão unificadora:
Imagem compartilhada,
que é ao mesmo tempo
desejável e 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 deles.
Isso é um dos elementos
que a faz tão poderosa: ao
buscar a visão unificadora,
estamos realizando nossa
própria missão.

Agendas
comuns
de ação

Agendas comuns de ação:
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.

Incidência:
A incidência é a capacidade de produzir
mudanças sistêmicas, relevantes e significativas.
Visto que a mudança é um processo complexo e
dinâmico, são necessárias medições constantes e
avaliações objetivas para fornecer curvas de
feedback informativas que permitam a adaptação
às condições e oportunidades que estão em
constante mudança.
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#6D IT‘S NOW!
U M A CA D E I A H I S TÓ R I C A
D E A ÇÕ E S C L I M ÁTI C AS

Cadeia de mudanças para enfrentar uma crise climática sem
precedentes.
DEPOIMENTO
Jorge "Koke" Tapia
Diretor Executivo da #6D IT'S NOW!
”IT'S NOW! ou É AGORA! é um movimento global que busca ampliar, acelerar e dar
visibilidade a ações climáticas concretas e relevantes, em um contexto que exige
adotar medidas que contribuam para diminuir as emissões pelo fortalecimento das
iniciativas existentes e inclusão de novos atores e ações, alcançando objetivos de
globalidade, território e ações concretas.”

COINVESTIDORES
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#6D IT‘S NOW!
UMA CADEIA HISTÓRICA
DE AÇÕES CLIMÁTICAS
CAPITAL SOCIAL.

Mais de 14 mil pessoas, 1114
organizações, 28 empresas e 3
governos em 93 países. Meios de
comunicação, escolas e celebridades
tiveram um papel fundamental na
ampliação do capital social.

RELEVÂNCIA.

A humanidade está próxima de um
ponto de não retorno em relação ao
desequilíbrio do sistema climático. O
ano de 2019 marcou um momento de
inflexão na mobilização global por
soluções e a campanha #6DItsNow
uniu-se a milhares de ações concretas.

VISÃO
UNIFICADORA.

A visão comum dos protagonistas desse
movimento é que a solução para a crise
climática depende de ações por meio
das quais todos promovam uma cadeia
global histórica de ações climáticas.

INFLEXÃO.

A ciência é clara ao afirmar: a
humanidade necessita de uma mudança
transformacional, em escala e
velocidade jamais vistas.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Todos os indivíduos, organizações e
empresas realizaram uma ação de
impacto no dia 6 de dezembro (6D).

ESCALABILIDADE.

Milhares de ações específicas foram
mobilizadas em apenas cinco meses.
Cada uma delas representa um
compromisso com a mudança e pode
ganhar escala.

INOVAÇÃO.

Incentivar uma conduta de
pró-atividade climática, superando a
frustração da crise e construindo uma
comunidade global em torno de uma
tarefa concreta e simples que ajude a
mudar o mundo.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Os planos nacionais apresentados no
âmbito do Acordo de Paris (NDCs)
levariam a um aumento da temperatura
da Terra próximo a 3,2°C até 2100. Falta
mais ambição em todos os setores.

INCIDÊNCIA.

Ao criar uma cadeia global de ações
climáticas, foi gerada uma mensagem
contundente e construtiva de mudança,
tanto para os governos federais como
para todos os setores da sociedade.

6D EM IMAGENS:
https://youtu.be/L5Xu1Z_brI0
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ACE S S O À ÁG UA
FR E N T E À DE S I G UAL DADE
E À CR I S E C L I M ÁT I C A

Ter acesso à água segura é ter acesso à qualidade de vida.
DEPOIMENTO
Neilda Pereira, Secretária Executiva
Caritas Diocesana de Pesqueira/organização membro da Articulação
no Semiárido Brasileiro - ASA
“A parceria com a Fundación Avina iniciada em 2013 tem nos possibilitado o desenvolvimento
de ações estratégicas inovadoras para o acesso a água em escolas rurais, a gestão comunitária
da água e o fortalecimento das organizações locais. Essa parceria permitiu realizar uma
transformação e abrir novos caminhos e cenários para a instituição. Esperamos que essa
parceria continue nos mostrando novas inovações e mudança de vidas..”

COINVESTIDORES
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ACESSO À ÁGUA
FRENTE À DESIGUALDADE
E À CRISE CLIMÁTICA
CAPITAL SOCIAL.

Um conjunto de organizações
multissetoriais que promove
colaboração e trocas de experiências,
processos e tecnologias nos 9 estados
do semiárido e fora do país, ampliando
o impacto na região.

RELEVÂNCIA.

No semiárido brasileiro vivem 28
milhões de habitantes, em 1,3 milhões
de quilômetros de caatinga, o bioma
mais sensível do país à interferência
humana e às mudanças climáticas
globais. O semiárido já enfrentou 72
secas.

VISÃO
UNIFICADORA.

Contribuir para uma governança
colaborativa, inclusiva e multissetorial
da água que integre e respeite a
diversidade do território, a participação
cidadã, e uma visão sistêmica.

INFLEXÃO.

Na região, os graves problemas de
escassez de água segura afetam
milhares de famílias de zonas rurais. A
solução passa por iniciativas voltadas
para a adaptação às mudanças
climáticas.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Setor privado colabora juntamente com
a sociedade civil e o poder público em
diversas iniciativas.

ESCALABILIDADE.

O semiárido é o território mais habitado
do território rural brasileiro onde vivem
mais de 9,6 milhões de pessoas 36,88% da população de todo o
semiárido (IBGE, 2010).

INOVAÇÃO.

Em 2019, 106 comunidades de 9
estados foram contempladas com
inovações em 27 sistemas de
abastecimento de água. No semiárido,
27 escolas foram contempladas com
cisternas, 13 com sistemas de
reutilização e 15 com hortas e pomares.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

O ecossistema de acesso à água carece
de mais articulação e colaboração entre
os diferentes atores envolvidos. A Avina
atua promovendo sua articulação.

INCIDÊNCIA.

Em 2019, foram ampliados os acordos
de colaboração público-comunitários
entre governos e organizações sociais
em Pernambuco (Caritas de Pesqueira),
Bahia (Centrais), Ceará e Piauí (SISAR).
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CR I A N DO P O N T E S
E N TR E A
ÉT ICA E AS F I N AN Ç AS

Um mercado financeiro para o desenvolvimento sustentável.
DEPOIMENTO
Matías Kelly,
Sumatoria
”O papel da Avina para Sumatoria tem sido fundamental por seu incentivo; conhecemos o
conceito do banco ético e a experiência de Joan Melé nos inspirou profundamente. A
aposta da Avina em nós, quando ainda não tínhamos muito que mostrar, foi muito
importante, pois nos possibilitou experimentar, o que é difícil encontrar.”.

COINVESTIDORES
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CRIANDO PONTES
ENTRE A
ÉTICA E AS FINANÇAS
CAPITAL SOCIAL.

Liderança de Joan Melé e da Fundação
Dinheiro e Consciência, os fundos de
finanças éticas existentes e os grupos
promotores, a Global Alliance for
Banking on Values (GABV), FMO, setor
cooperativista regional.

RELEVÂNCIA.

Os bancos com valores são o modelo
no qual os bancos tradicionais e as
fintechs emergentes devem se espelhar
para mudar seu modelo de
rentabilidade excludente, dominado
pela especulação financeira e
investimentos de impacto negativo.

VISÃO
UNIFICADORA.

A viabilidade do modelo do banco com
valores mostra que é possível e
desejável construir um modelo de
negócio baseado na rentabilidade
econômica, impacto ambiental positivo
e inclusão social.

INFLEXÃO.

O imperativo ético cada vez mais global
de cuidar dos impactos ambientais e
sociais fortalecem o modelo do banco
ético baseado em valores positivos e
evidência de sustentabilidade.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

A banca ética europeia como inspiração
para operar modelos de transformação
institucional.

ESCALABILIDADE.

Fundos éticos já em funcionamento e
crescendo no Chile, Argentina e Brasil, e
início de uma estratégia regional
alinhada.

INOVAÇÃO.

Com o apoio da GABV e FMO, foi
realizada uma pesquisa sobre as
lacunas de gênero na banca
latino-americana, acompanhada de
recomendações para sua
implementação.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

A Avina articulando o que está disperso,
conectando as experiências inovadoras
da banca ética com organizações de
produtores e empreendedores em
torno do desenvolvimento social,
cultural e ambiental.

INCIDÊNCIA.

Consultorias na banca tradicional para
gerar melhores padrões de produtos e
serviços ambientais e sociais.
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CI DA D E S , E M P R E S AS
E CI DA DÃO S L I DE R AM
A A ÇÃO C L I M ÁTI C A

A sociedade civil atua para aumentar a ambição de metas.
DEPOIMENTO
Thomas Hale
Associate Professor of Global Public Policy
Director for China Engagement
Blavatnik School of Government, University of Oxford

“A ampliação da missão da Agenda Global de Ação Climática e a nomeação dos
“Champions de Alto Nível” na COP 25 mostram a importância das cidades, empresas e
sociedade civil para alcançar os Objetivos do Acordo de Paris. A assessoria da Avina ao
governo do Chile no exercício da presidência da COP 25 foi muito importante para que
195 países chegassem ao consenso sobre o reconhecimento da ação climática.”

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
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CIDADES, EMPRESAS
E CIDADÃOS LIDERAM
A AÇÃO CLIMÁTICA
CAPITAL SOCIAL.

Sob a liderança do Chile na Presidência
da COP25, foi estabelecida uma
articulação entre a Secretaria da
Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (CQMC) e
atores chave de diversos países,
cidades, empresas e sociedade civil.

RELEVÂNCIA.

A crise climática é o maior desafio da
humanidade. A ação concentrada em
cidades, empresas e organizações da
sociedade civil é fundamental para que
os países aumentem sua ambição
climática.

VISÃO
UNIFICADORA.

Os atores envolvidos nesse processo
estão “unidos pela ciência”, apoiando o
alcance dos Objetivos do Acordo de
Paris, com o envolvimento de todos os
setores da sociedade.

INFLEXÃO.

Cumprir o Acordo de Paris requer uma
“colaboração radical” entre países,
cidades, empresas, povos indígenas,
investidores e cidadãos.

AGENDA COMUNS
DE AÇÃO.

ESCALABILIDADE.

A Aliança de Ambição Climática de 121
países, 398 cidades e 786 empresas na
“Net Zero 2050".

Desde 2014, as ações de cidades,
empresas, investidores e sociedade civil
estão crescendo de maneira
sustentável. O portal da NAZCA passou
de 2,5 mil para 22 mil ações em cinco
anos.

INOVAÇÃO.

O reconhecimento da contribuição dos
“atores não governamentais” na
resposta às mudanças climáticas pelas
Nações Unidas representa uma
inovação na governança global, pois até
o momento somente os países são
membros e o restante, observadores.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Articular o papel de cidades, empresas
e sociedade civil com ações climáticas
na CQMC contribui para que os países
ampliem seus compromissos e
acelerem sua ação climática.

INCIDÊNCIA.

“Agenda Global de Ação Climática”,
nomeando "Champions de Alto Nível",
promovendo a Plataforma Marrakesh e
promovendo a contribuição dos Atores
Não Governamentais.
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R E SIL IÊ N C I A U R B AN A
CO M A PARTI C I PAÇ ÃO
D O SE TO R P R I VADO

As inovações como catalizadoras da resiliência urbana.
DEPOIMENTO
Edna North, Gerente Geral da Magic Flavor S.A.
”Para a empresa, a participação no Polígono Ecoeficientes é uma maneira de mostrar
que não somente nos preocupamos com a qualidade dos nossos produtos, mas
também desenvolvemos mecanismos sociais, ambientais e econômicos que
demonstrem a participação do setor privado para melhorar a resiliência urbana. Para
nós, o trabalho realizado pela Avina é muito importante para identificar
oportunidades de ecoeficiênica.”

COINVESTIDORES
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RESILIÊNCIA URBANA
COM A PARTICIPAÇÃO
DO SETOR PRIVADO
CAPITAL SOCIAL.

Empresas, governos locais,
universidades, organizações da
sociedade civil, empreendedores e
empreendedoras, desenvolvedoras e
incubadoras de inovações.

RELEVÂNCIA.

A América Latina e Caribe têm a maior
taxa de crescimento urbano e isso faz
com que os setores público e privado
dependam um do outro para enfrentar
o desafio em nível local de construir um
futuro resiliente para os habitantes.

VISÃO
UNIFICADORA.

As cidades aumentam sua resiliência
com a adoção de inovações
econômicas, sociais e tecnológicas
promovidas a partir do setor privado
em articulação com governos, academia
e sociedade civil.

INFLEXÃO.

Reduzir o risco de desastres e reforçar a
resiliência são cada vez mais percebidos
como parte de um novo paradigma de
desenvolvimento onde o bem-estar e a
igualdade são valores centrais.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO

BID Lab, Global Resilient Cities Network
e Avina criam a iniciativa com o apoio
da Citi Foudation.

ESCALABILIDADE.

Cidade Autônoma de Buenos Aires,
Cidade do México, Quito e Salvador da
Bahia são as primeiras cidades a
participar da Iniciativa Regional de
Cidades Resilientes.

INOVAÇÃO.

O envolvimento do setor privado, com
sua capacidade de inovação, tecnologia
e escala para gerar um processo
virtuoso de geração de valor econômico
e desenvolvimento de um bem público,
mitigando danos ou reduzindo a
vulnerabilidade.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Os desafios enfrentados pelas cidades
em termos de desigualdade, resiliência
e impactos das mudanças climáticas
demandam necessariamente a
colaboração e participação de diversos
atores.

INCIDÊNCIA.

Desenvolvimento de 10 soluções
baseadas em economia circular e
igualdade de gênero em uma
articulação entre o setor privado e
governos locais como parte dos Planos
Estratégicos de Resiliência Urbana.
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A VERDADE COMO BEM PÚBLICO:
RESSIGNIFICAR
A MEMÓRIA NA COLÔMBIA

A verdade como diálogo coletivo.
DEPOIMENTO
Padre Francisco de Roux,
Presidente da Comissão da Verdade na Colômbia (CEV).
”Temos a grande tarefa de reunir a memória e, ao invés de transformá-la em um vulcão de
ódios, ressignificá-la para dizer que isso não pode acontecer conosco novamente; é
estabelecer com rigor quais são as coisas que são verdade e nos posicionar no espírito de
“vamos construir juntos um novo país, onde haja lugar para nossas diferenças, onde nos
respeitemos e onde a dignidade humana prevaleça acima de qualquer coisa”.

COINVESTIDORES
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A VERDADE COMO BEM PÚBLICO:
RESSIGNIFICAR
A MEMÓRIA NA COLÔMBIA
CAPITAL SOCIAL.

Oito milhões e meio de vítimas do
conflito armado. Cidadãos colombianos,
ex-combatentes das FARC, Forças
Armadas, instituições, comunidade
internacional, rede de especialistas em
justiça transicional.

RELEVÂNCIA.

A Comissão da Verdade (CEV) tem a
missão de construir a paz em uma
Colômbia polarizada. Busca entender a
complexidade do conflito, com o
objetivo de fazer valer o direito das
vítimas e de fazer a sociedade conhecer
a verdade.

VISÃO
UNIFICADORA.

A verdade está na agenda pública
territorial como bem público que
permite construir novas relações
baseadas em lições aprendidas do
passado para assegurar um futuro sem
violência.

INFLEXÃO.

A verdade é um fator determinante
para a sustentabilidade da paz. Os
processos acompanhados pela CEV
buscam gerar empatia por parte da
sociedade sobre o sofrimento das
vítimas.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Escuta e diálogo. Diálogos empáticos e
identificação de barreiras e associações
à verdade.

ESCALABILIDADE.

A verdade e a memória como resiliência
coletiva na região. Transitar o processo
da verdade como bem público permite
construir o bem viver a partir de visões
integrais.

INOVAÇÃO.

Pela primeira vez na Colômbia existe
uma instituição autônoma dedicada a
esclarecer e promover o
reconhecimento da verdade.
Reconhecer violações aos direitos
humanos, assumir responsabilidades
coletivas e dar visibilidade ao impacto
do conflito armado na democracia
colombiana para fortalecer tecidos
sociais e gerar resiliência.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Envolver setores de cidadãos apáticos e
opositores ao processo da verdade.
Para que a CEV cumpra sua missão, será
necessário que os cidadãos se
apropriem do relatório desta Comissão.

INCIDÊNCIA.

A CEV cumpre sua missão e a sociedade
se apropria de seu relatório. Faz valer o
direito das vítimas à verdade promove o
reconhecimento do que aconteceu e
estabelece as bases para que não
aconteça novamente.
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PROT E ÇÃO DO S DADO S
PE SSOAI S F R E N TE
AO AVA N ÇO DA T E C N O LO G I A

Parceria multissetorial modifica lei de dados pessoais.
DEPOIMENTO
Maricarmen Sequera
Diretora Executiva - TEDIC.
”Graças aos espaços de diálogo abertos com atores do governo, academia e sociedade civil,
foi possível incidir na mudança do projeto de lei de dados pessoais que contemplava somente
dados financeiros. O projeto de lei passou a ser de dados de crédito e paralelamente estamos
promovendo uma lei de proteção de dados integral que traduza os níveis mais altos de
proteção de direitos humanos e se adapte às novas tecnologias”.

COINVESTIDORES
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PROTEÇÃO DOS DADOS
PESSOAIS FRENTE
AO AVANÇO DA TECNOLOGIA
CAPITAL SOCIAL.

Uma parceria entre doadores e agências
de cooperação formada para promover
a Iniciativa Latino-Americana pelos
Direitos Digitais (Indela) busca
fortalecer as ações das organizações
que trabalham pelos direitos na
internet.

RELEVÂNCIA.

A tecnologia permite ao governo e ao
setor privado armazenar e processar
dados dos usuários da internet e
explorá-los sem proteções contra uso
abusivo. Precisamos de políticas que
protejam os direitos humanos no
mundo virtual.

VISÃO
UNIFICADORA.

Todos os setores das sociedades
latino-americanas compreendem e
defendem os direitos humanos e a
democracia nos espaços digitais.

INFLEXÃO.

Frente ao uso de dados sem
consentimento, os cidadãos
compreendem e assumem seu papel
para exigir a promulgação de normas
que protejam seus direitos online.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Promover leis de proteção de dados
pessoais com foco em direitos
humanos.

ESCALABILIDADE.

Pouca legislação de proteção de dados
pessoais (baseada em normas) na
região. A Indela promove ações para
fortalecer as normas e assegurar
direitos.

INOVAÇÃO.

A internet ressignificou a ideia de
espaço público, permitindo dar
visibilidade a vozes, opiniões e ideias
que não tinham lugar na discussão
coletiva. Os direitos digitais são cruciais
para assegurar o exercício da cidadania
e a vida em democracia neste novo
contexto.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

O progresso acelerado da tecnologia
impede que os desenvolvedores e
usuários possam compreender as
possíveis consequências e evolução de
suas ações, tanto na internet como no
mundo físico.

INCIDÊNCIA.

Uma norma distante dos padrões
internacionais de proteção de dados foi
modificada por duas leis que respeitam
esses padrões.
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CRESCE O COMPROMISSO
COM A DESCARBONIZAÇÃO
PARA 2050

Aliança Global de Ambição Climática "Net Zero 2050"
DEPOIMENTO
Gonzalo Muñoz,
High Level Champion COP25
“A Aliança Global de Ambição Climática para ser Carbono Neutro 2050 liderada pelo
governo do Chile para a COP 25 é um dos compromissos centrais para alcançar a meta
de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5°. A contribuição da Avina foi
fundamental para o sucesso dessa iniciativa, que conta com a participação do Reino
Unido, em seu papel de presidência da COP 26, para aumentar substancialmente seu
número de membros em 2020.”

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
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CRESCE O COMPROMISSO
COM A DESCARBONIZAÇÃO
PARA 2050
CAPITAL SOCIAL.

Chile na Presidência da COP25,
Secretaria da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (CQMC) e atores chave de
121 países, 398 cidades, 786 empresas e
investidores.

RELEVÂNCIA.

A crise climática é o problema atual
mais importante da humanidade. O
compromisso de diversos atores com
uma visão de longo prazo e alinhada
com a ciência é essencial para
responder à crise.

VISÃO
UNIFICADORA.

Países, cidades, empresas e sociedade
civil com uma mesma visão: “carbono
neutro até 2050”, respondendo ao
chamado da ciência.

INFLEXÃO.

Reduzir as emissões de CO2 em 45%
até 2030 e 0 emissão líquida até 2050
para manter o aumento da temperatura
abaixo de 1,5° requer uma
transformação profunda de todos os
setores.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Articulação de parcerias: UNGC; C40,
Under2°, B Corp, ICLEI, Net Zero Asset
Owners Alliance, RAMCC.

ESCALABILIDADE.

A Aliança de Ambição Climática lançada
em setembro reúne 121 países, 14
regiões, 398 cidades, 786 empresas e
investidores visando a quatro trilhões
de dólares.

INOVAÇÃO.

Pela primeira vez na comunidade
climática é apresentada uma parceria
estruturada entre países e atores não
governamentais com um objetivo
comum que responde à missão do
Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas de forma tão direta.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

A ciência orienta a reduzir a zero as
emissões líquidas até 2050, mas ainda
são poucos os países, empresas,
municípios e investidores que têm essa
meta internalizada em suas diretrizes e
políticas.

INCIDÊNCIA.

A Aliança de Ambição Climática incide
sobre a visão de centenas de países e
atores não governamentais,
estabelecendo metas de longo prazo e
marcando uma tendência global em
resposta à crise climática.
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SEM DIREITO AO TRABALHO,
A MIGRAÇÃO
É ESCRAVIDÃO

Centro de atenção e auxílio ao trabalhador migrante.
DEPOIMENTO
Olivia Guzmán Garfias.
Aliança de Trabalhadoras e Trabalhadores Migrantes
Temporários Sinaloenses
”O Centro tem sido um ponto estratégico para os trabalhadores migrantes virem e
poderem se informar sobre maneiras de identificar fraudes, sobre a forma correta de serem
recrutados legalmente e sem nenhum tipo de abuso para irem trabalhar nos Estados
Unidos. Como Aliança, agora contamos com o Centro que está monitorando esses
processos.”

COINVESTIDORES
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SEM DIREITO AO TRABALHO,
A MIGRAÇÃO
É ESCRAVIDÃO
CAPITAL SOCIAL.

As articulações aconteceram entre
organizações de trabalhadores no
México e nos Estados Unidos, assim
como com a PRODESC, que acompanha
a Aliança de Trabalhadores Migrantes
Temporários de Sinaloa.

RELEVÂNCIA.

Todos os anos, milhares de
trabalhadores temporários mexicanos
migram para os EUA para trabalhar com
visto de trabalho por meio de agências
recrutadoras que frequentemente
cobram taxas ilegais das trabalhadoras
e trabalhadores e cometem fraude no
processo.

VISÃO
UNIFICADORA.

O Centro é um projeto integral que
fortalece capacidades individuais e
coletivas, gera agenciamentos e
promove parcerias entre grupos de
trabalhadores, grupos de migrantes e
organizações da sociedade civil.

INFLEXÃO.

Esse Centro foi criado no norte de
Sinaloa em vista da impunidade dos
casos de violações dos direitos
trabalhistas desses trabalhadores e da
falta de atuação das autoridades.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Oficinas de planejamento estratégico e
de aprofundamento de conhecimentos
sobre direitos humanos trabalhistas.

ESCALABILIDADE.

Essa experiência possibilita a parceiros
da Avina e outros atores reproduzirem
esse modelo para auxiliar milhares de
trabalhadores migrantes no México e
América Central.

INOVAÇÃO.

El centro es único en su tipo en México, O
centro é o único do tipo no México e está
a cargo de trabalhadores migrantes
temporários. Fortalecimento de processos
organizacionais e identificação de
possíveis violações de direitos humanos
trabalhistas nos processos de
recrutamento nos Estados Unidos.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

O número de vistos concedidos a
trabalhadores migrantes vem crescendo
a cada ano e os abusos nos processos
empregatícios continuam; entretanto,
não há serviços do governo para
enfrentar essa situação.

INCIDÊNCIA.

A Aliança foi reconhecida por
autoridades do governo como sujeito
social que pesquisa, dá continuidade a
processos de recrutamento para
trabalhadores migrantes, é convidada a
participar de grupos de trabalho e é
referência regional.
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IN O VA Ç ÃO P O L Í TI C A
PA R A D E S C E N TR AL I Z AR
O P O DE R

Colaboração política para enfrentar desafios como região.
DEPOIMENTO
Alejandra Parra,
coordenadora da Rede Latino-Americana de Inovação Política.
”Trabalhar em rede com uma visão latino-americanista tem um impacto na forma pela
qual encontramos soluções de colaboração política para enfrentar desafios como região. A
Rede de Inovação Política busca ser o espaço de encontro das lideranças do futuro da
América Latina que têm ideias, concebem projetos e articulam iniciativas com visão
regional”.

COINVESTIDORES
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INOVAÇÃO POLÍTICA
PARA DESCENTRALIZAR
O PODER
CAPITAL SOCIAL.

Setenta ativistas políticas/os de doze
países da região. Organizações da
sociedade civil, movimentos e partidos
políticos, e governos locais são atores
dessa rede, realizando a construção a
partir de agendas diversas e lideranças
transformadoras.

RELEVÂNCIA.

Reinventar a política latino-americana
em seus conteúdos e suas formas. A
insatisfação dos cidadãos com a política
e a crise institucional são realidades que
devem ser enfrentadas com estratégias
de participação, inclusão e ação.

VISÃO
UNIFICADORA.

Uma democracia que redistribua o
poder, amplie a inclusão política e
promova os direitos humanos. As
pessoas devem ser o eixo da construção
democrática, com saberes,
conhecimentos e destrezas.

INFLEXÃO.

Difundir, fortalecer e ampliar novas
práticas políticas que voltem a conectar
os cidadãos. Lideranças coletivas,
disruptivas e que propiciem estruturas
horizontais e abertas.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Conecta pessoas/oportunidades de
ação. Difunde e fortalece práticas
políticas inovadoras.

ESCALABILIDADE.

Novas iniciativas e organizações
políticas na região. Propostas diversas e
voltadas para contextos próprios têm
características comuns/regionais que
motivam a construção de redes.

INOVAÇÃO.

Questionar e combater as regras do
jogo impostas pelo sistema político
atual. As iniciativas de protestos,
denúncias, mobilização ou inovação
refletem a vitalidade da sociedade civil
organizada para assumir um
compromisso com a melhoria dos
sistemas democráticos.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Articular iniciativas isoladas, em
coletivos e movimentos com agendas
comuns. Um campo de inovação
política e de novas lideranças com
valores, práticas e estratégias
compartilhadas.

INCIDÊNCIA.

Construir mais e melhores espaços de
governança democrática na América
Latina. A construção coletiva é um dos
princípios da Rede para transformar as
relações de poder.
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A R ECI CL AGE M I N C LU S I VA
POS S I B I L I TA
A E CO NO M I A C I RC U L AR

Os recicladores protagonistas da nova economia.
DEPOIMENTO
Carolina Mantilla,
Latin America Sustainability and Recycling Director. DOW Chemical.
“Através do programa Reciclagem que Transforma, do desenvolvimento de uma resina
PCR em parceria com a Boomera e de diversas outras ações, a Dow visa transformar a
cadeia do plástico, para que ele faça parte de uma Economia Circular. Neste processo de
transformação, a coragem e a colaboração, partes inerente do DNA da Avina,
mostram-se fundamentais e, dia após dia, reforçam a importância dessa parceria de
sucesso.”

COINVESTIDORES
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A RECICLAGEM INCLUSIVA
POSSIBILITA
A ECONOMIA CIRCULAR
CAPITAL SOCIAL.

Conversão de atores chave do
ecossistema da economia circular:
recicladores de base organizados,
governos locais, empresas de inovação
e a empresa Dow Chemical, que decide
produzir resinas a partir de materiais
reciclados.

RELEVÂNCIA.

Crise ambiental global devido à
economia linear e má gestão dos
resíduos. No sul global, presença
massiva de recicladores de base que
têm enorme potencial para contribuir
para o desenvolvimento da economia
circular.

VISÃO
UNIFICADORA.

Materializar a mudança sistêmica em
cadeias de valor dos plásticos,
combinando circularidade de recursos
produtivos (impacto ambiental) com
inclusão e formalização de recicladores
(impacto social).

INFLEXÃO.

A participação formal de recicladores de
base na cadeia de produção de uma
empresa de primeiro nível mundial é
um ponto de inflexão no
desenvolvimento da Economia Circular
Inclusiva.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Fortalecimento de produção e de
negócios de reciclagem, coleta seletiva
e inovação tecnológica.

ESCALABILIDADE.

Essa é a primeira experiência da Dow
Chemical na produção de resinas a
partir de materiais post-consumo
reciclados. O potencial de
escalabilidade é imenso.

INOVAÇÃO.

Esse processo representa uma visão
inovadora a partir do sul global
relacionada à forma como o norte
global está buscando soluções para a
economia circular. Envolve inovações
tecnológicas, sociais e no modelo de
negócio das cooperativas de
recicladores e empresas.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

A principal lacuna para a qual esse
processo está voltado é a lacuna
existente entre a informalidade da
economia da reciclagem inclusiva e a
formalidade que as empresas na
economia circular buscam.

INCIDÊNCIA.

O principal foco de incidência desse
processo é gerar um caso para mostrar
às empresas uma mudança na direção
da sustentabilidade ambiental e social
das cadeias de valor para embalagens
plásticas.
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GRANDE CHACO PROADAPT
GERANDO
RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

Protege biomas do impacto climático e gera adaptabilidade.
DEPOIMENTO
Mauricio Moresco,
Diretor Executivo da Asociación Cultural para el Desarrollo Integral-ACDI.
”A Grande Chaco PROADAPT conseguiu não somente iniciar uma ação colaborativa
público-cívico-privada em escala trinacional para acelerar a adaptação climática, mas
também abriu um caminho de inovação baseado na experimentação social, técnica e
política que está gerando soluções eficazes ao alcance de todos e todas, enfrentando o
desafio climático na região, reduzindo riscos e melhorando a resiliência”.

COINVESTIDORES
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GRANDE CHACO PROADAPT
GERANDO
RESILIÊNCIA CLIMÁTICA
CAPITAL SOCIAL.

Rede multissetorial de 285 participantes
de três países: organizações sociais,
organização de base comunitária,
governos locais, institutos
agropecuários e de meteorologia,
empresas, universidades e cooperação
técnica internacional.

RELEVÂNCIA.

Estudos de vulnerabilidade climática da
região do Grande Chaco preveem
impactos importantes nas próximas
décadas, maior risco de secas e
inundações, e aumento de fenômenos
climáticos extremos.

VISÃO
UNIFICADORA.

Grupos vulneráveis do Grande Chaco
com capacidade adaptativa fortalecida.
Comunidades e ecossistemas resilientes
às mudanças climáticas.

INFLEXÃO.

Gerenciar a complexidade de uma
agenda territorial por meio de
intervenções sistêmicas, gerando
soluções antecipadas aos problemas
para mitigar danos e salvar vidas.

AGENDAS COMUNS
DE AÇÃO.

Desenvolvimento produtivo, inovação
em desenvolvimento rural,
empoderamento da mulher.

ESCALABILIDADE.

Gera novas capacidades e modelos de
negócios para cinco mil produtores e o
Sistema de Alerta Precoce do Rio
Pilcomayo beneficia 70 mil habitantes
da bacia.

INOVAÇÃO.

Sistema Participativo de Monitoramento
e Alerta Precoce do Rio Pilcomayo;
integração de redes meteorológicas da
região; aplicativo móvel AdApp que
comunica os saberes locais, científicos e
técnicos, e a inclusão das mulheres nos
processos de adaptação por meio do
uso das tecnologias digitais.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
A partir do isolamento, a Proadapt
promove um espaço aberto,
colaborativo e inovador entre a
sociedade civil, comunidades, setor
privado, sistema de ciências e
tecnologia, e governos locais.

INCIDÊNCIA.

Perdas reduzidas em sistemas
produtivos e mortes evitadas; nove
municípios adotam Planos Municipais
de Adaptação e Mitigação das
Mudanças Climáticas; Rede Trinacional
de Centros de Pesquisa.

32

ESTRATÉGIAS
EM DESENVOLVIMENTO
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UNINDO O SUL GLOBAL
INICIATIVA SUL GLOBAL, O GRANDE
PROCESSO COLABORATIVO

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
contava com membros da comunidade nas Comissões
de Água. 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 sistema de
abastecimento de água inspirado nos modelos da
América Latina.

Esta iniciativa é fundamentada na certeza da Fundación
Avina de que, para responder aos desafios de
desenvolvimento sustentável, é necessário fortalecer a
contribuição do sul global para a Agenda 2030.
Após mais de 25 anos de aprendizagens baseadas no
desenvolvimento de processos colaborativos e
articulações multissetoriais na América Latina, a
Fundación Avina busca construir uma plataforma para a
cooperação sul-sul e triangular no nível da sociedade
civil para acelerar o desenvolvimento do Sul Global e o
fortalecimento de sua contribuição para a
sustentabilidade do planeta. Dessa forma, a Iniciativa Sul
Global busca promover trocas de conhecimentos,
saberes, modelos e inovações nos dois sentidos entre a
América Latina e a África.

Em Uganda, a partir do desenvolvimento de um
diagnóstico sobre o acesso a água no distrito de
Adjumani (região de West Nile), juntamente com atores
locais, estão sendo criadas inovações que contribuam
para o fortalecimento da Governabilidade Democrática
da Água e que incentivem a participação ativa dos
cidadãos organizados na busca de acordos para garantir
o acesso sustentável e igualitário aos serviços de água.

NOSSOS PRIMEIROS PASSOS
Em Mozambique, a Avina realizou um estudo no setor
de água na província de Niassa, com o objetivo de
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APOIO À CAPACIDADE DE
EMPODERAMENTO DO HAITI.

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.

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.

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.

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

35

NOSSA REDE
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WO R L D -T R AN S F O R M I N G
TECHNOLOGIES
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

A World-Transforming Technologies (WTT) é uma
organização criada pela Fundación Avina com sede na
América Latina que tem como missão promover a
inovação tecnológica 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.
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D I S R U P Ç Ã O PA R A
OS DESAFIOS GLOBAIS
Tecnologia em negócios de impacto

Há anos, a Avina investe em fundos de investimento de
impacto que geraram muitos financiamentos bem-sucedidos para empresas start ups. Nós fazemos isso com a
certeza de que devemos gerar, nos sistemas de investimento, um espaço paciente de capital semente que seja
fonte de aprendizagens para empreendimentos que
podem se tornar uma verdadeira oportunidade de
mudança sistêmica. Vários anos depois, parece que
estamos chegando a um ponto de inflexão que conseguirá modificar globalmente as pautas de investimento,
o business as usual, impedindo que se deixe de lado o
impacto ambiental e social.

Com critério parecido, como investidores pacientes e
olhando para o longo prazo, decidimos injetar capital em
uma carteira de tecnologias disruptivas baseadas na
América Latina cuja promessa de valor é bastante
ambiciosa, propondo transformar a vida de milhões de
pessoas em áreas críticas como energia, água ou saúde.
Essa carteira está representada na tabela abaixo; ela está
aberta ao interesse de novos investidores que queiram
nos acompanhar no desafio maior, a entrada sólida no
mercado para que essas inovações magníficas cheguem
às pessoas que mais precisam.

Empresa

AIC

IIA

PERA Complexity

BRAERG

Participação
da Avina

SIM

SIM

SIM

SIM

Área

Desinfecção da água

Superconduitividade
para áreas
de mineração

Cibersegurança
Dessalinização solar

Fitoterápicos

Tecnologia

Plasma Water
Sanitation System

Bobina
supercondutora

Chip óptico.
Plataforma flutuante
de dessalinização solar

Cicatrizante
para queimaduras

Vantagens

Desinfecção 100%
bactérias, solução
distribuída de alto
desempenho

Recuperação
água rejeitos de
mineração

Engenharia de
dispositivos dominada,
ínfimo custo energético,
zero emissões

Aceleração do processo
de cicatrização, evitando
queloides e cicatrizes

Localização

Chile

Chile

Holanda

Brasil
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AIC

PERA Complexity

Equipe do Plasma Water Sanitation System aprimorado,
com redução de consumo energético e monitoramento
à distância em tempo real.

Apresentação da empresa PERA Complexity na
conferência CleanEquity, Mônaco, março 2019, a cargo
de Quelita Moreno (Cofundadora e Codiretora) e
Valdemar Oliveira Neto (Business Advisory Director).

BRAERG

Impact Innovation
Alliance (IIA)

Demonstração em laboratório do potencial
antimicrobiano e anti-inflamatório do fitoterápico: placas
sem extratos micro-orgânicos (esquerda) e com extratos
(direita).

Instalação da bobina supercondutora em laboratório de
AIC em Viña del Mar, Chile.
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AVINA AMERICAS
A Avina Americas é a organização jurídica nos Estados
Unidos, sob a classificação 501 (c) (3), que coordena e
auxilia todo o ecossistema Avina. A Avina Americas atua
como ponte para conectar as atividades filantrópicas de
organizações com sede nos Estados Unidos com as
causas que a Fundación Avina apoia na América Latina.

A Avina Americas agradece a todos os nossos
coinvestidores pela confiança que depositam em nossa
organização jurídica. Reafirmamos nosso compromisso
de garantir que todos os recursos canalizados pela Avina
Americas sejam utilizados com os mais altos padrões
financeiros, administrativos e assegurando a devida
diligência de nossos sub-grantees. As demonstrações
financeiras consolidadas da Avina Americas são
auditadas pela Crowe Horwath.
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PARCERIAS FORMALIZADAS 2019
FONTES DE FUNDOS

PROGRAMA

PAÍS IMPACTADO

Amazon

Avina Americas

Estados Unidos

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Acesso a Água

Colômbia, Equador, Panamá

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Tecnologia para a Mudança Social

Vários países

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Ação Climática

Chile

C&A Foundation

Inovação Política

Brasil

Charities Aid Foundation (CAF America)

Reciclagem Inclusiva

Brasil

Citi Foundation

Cidades Sustentáveis

Argentina

Citi Foundation

Negócios e Finanças Sustentáveis

Argentina

Cities Alliance

Migrações

Guatemala

Co Sistema SA

Dir. de Comunicação Estratégica

Argentina

Danone Brasil

Reciclagem Inclusiva

Brasil

Dona Santa

Acesso a Água

Brasil

Fondo Multidonante NNUU

Índice de Progresso Social

Colômbia

Fundação Alimentaris

Biomas

Argentina

Fundação ArgenINTA

Ação Climática

Argentina

Fundación Comunidad Empresaria

Dir. de Comunicação Estratégica

Argentina

Fundação Dinheiro e Consciência

Negócios e Finanças Sustentáveis

Arg, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai

Fundação Futuro Latino-Americano

Ação Climática

Vários países

Fundação Rio Arronte, Instituição de Assistência Privada

Acesso a Água

México

Global Alliance for Banking on Values

Negócios e Finanças Sustentáveis

Vários países

Green Climate Fund

Ação Climática

Equador

Green Climate Fund

Ação Climática

Peru

Instituto Iguá

Acesso a Água

Brasil

International Development Research Centre

Tecnologia para a Mudança Social

Vários países

KfW

Inovação Política

Colômbia

Klabin S.A.

Índice de Progresso Social

Brasil

Luminate Group

Tecnologia para a Mudança Social

Vários países

Nações Unidas

Acesso a Água

Equador

Oak Foundation

Ação Climática

Brasil

Open Government Partnership (OGP)

Tecnologia para a Mudança Social

Vários países

Open Society Foundations

Migrações

México

Prefeitura da Cidade de San Luis

Dir. de Comunicação Estratégica

Argentina

The Coca-Cola Company

Acesso a Água

Argentina

The Coca-Cola Company

Acesso a Água

Chile

The Coca-Cola Company

Acesso a Água

Peru

The Coca-Cola Foundation

Reciclagem Inclusiva

Vários países

The Coca-Cola Foundation

Acesso a Água

Uruguai, Paraguai

The Coca-Cola Foundation

Acesso a Água

Uruguai

União Europeia

Cidades Sustentáveis

Argentina

W.K. Kellogg Foundation

Acesso a Água

México

World Wildlife Fund, Inc.

Dir. de Comunicação Estratégica

Panamá

Xylem, Inc.

Avina Americas

Estados Unidos

Xylem, Inc.

Biomas

Argentina
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AV I N A E M N Ú M E R O S

42

INVESTIMENTOS
NA AMÉRICA L ATINA

O volume total de recursos mobilizados em 2019 para
as oportunidades de impacto da Avina superou 22,56
milhões de dólares. A Avina investiu diretamente 8,99
milhões de dólares em 793 iniciativas de seus parceiros
no continente. Além disso, ajudou a direcionar outros 9
milhões de dólares de outras instituições financiadoras
para as organizações e iniciativas de parceiros, A Avina
também investiu 4,57 milhões de dólares na execução
das estratégias de impacto.

Desde 1994, a contribuição programática total da
Avina foi superior a 578 milhões de dólares. Nesses
25 anos, a Avina investiu diretamente 438,9 milhões
de dólares em iniciativas de seus parceiros em prol
do desenvolvimento sustentável.

Total desde
1994-2019

2017

2018

2019

436.959.212

8.308.000

11.441.000

8.992.212

Valores em dólares americanos
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MOBILIZAÇÃO FINANCEIRA
2017 - 2019

O valor da mobilização de terceiros inclui as
contribuições de outras organizações para os
investimentos da Fundación Avina ou para as mesmas
causas de maneira direta, parcialmente graças ao apoio
da Fundación Avina em aproximar esses investidores
das organizações beneficiárias.

O Relatório Anual 2019 da Fundación Avina inclui as
informações financeiras resumidas derivadas das
demonstrações consolidadas que foram elaboradas pela
administração de acordo com as Normas Internacionais
de Informação Financeira (NIIF) e revisadas pelos auditores independentes da Crowe Horwath.

Vale destacar que a contribuição programática da
Fundación Avina inclui tanto o investimento social
(doações) quanto a ação direta de sua equipe na
execução das estratégias de impacto.
Desde 1994, o total mobilizado juntamente com
outras fontes foi superior a 1 bilhão de dólares.

Indicadores
em dólares

2017

2018

2019

Contribuição
programática

13.667.679

15.807.404

13.556.908

Mobilização
para terceiros

12.952.566

9.353.431

9.000.834

Total
mobilizado

26.620.245

25.160.835

22.557.742

Administração
Avina

2.889.499

3.326.833

3.156.422
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FONTES DE FUNDOS
RECEBIDOS 2019
AVINA AMERICAS
Fontes de fundos

Total recebido US$

Amazon Smile
Charities Aid Foundation America (CAF America)
Luminate Group
Omidyar Network Fund, Inc.
Open Society Foundations
PepsiCo Inc.
The Coca-Cola Foundation
W K Kellogg Foundation
Xylem Corporation

49
339.328
350.000
435.000
315.600
225.000
330.000
350.140
75.206

Total Avina Americas

2.420.324

FUNDACIÓN AVINA
Fontes de fundos

Total recebido US$

Aguas Danone de Argentina, S.A
AMBEV S.A.
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Banco Interamericano de Desarrollo - BID Lab
CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina
Citi Bank Argentina
Citi Foundation
Cities Alliance
Co Sistema SA
Coca-Cola Servicios de Perú S.A.
Corporación Breca S.A.C.
Danone Ltda
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Dona Santa
Fonds Danone pour l'Ecosystème
Fundação Alimentaris
Fundação Ambiente e Recursos Naturais
Fundação ArgenINTA
Fundação Dinheiro e Consciência
Fundação Futuro Latino-Americano
Fundação Gonzalo Rio Arronte
Global Alliance for Banking on Values
Green Climate Fund
Instituto C&A
Instituto Clima e Sociedade - ICS
Instituto Coca-Cola Brasil
Instituto Iguá
Inter-American Foundation
Internacional Center for Tropical Agriculture - CIAT
International Development Research Centre
KLABIN S/A
Ministerio de Ciencia y Tecnología
National Endowment for Democracy
Outras fontes de fundos
Prefeitura da Cidade de Pergamino
Prefeitura da Cidade de San Luis
Servicio y Productos para Bebidas Refrescantes, S.R.L
Stockholm International Water Institute
UN-Habitat
UNICEF Equador
União Europeia
United States Government - CARSI CR
VIVA Trust
World Wildlife Fund, Inc.
Total Fundación Avina

44.547
454.700
827.721
865.222
84.243
74.733
200.000
120.000
7.500
183.606
6.717
50.938
186.801
12.038
371.196
11.030
44.930
48.625
16.200
9.943
88.748
10.000
1.350.000
67.954
358.910
643.609
77.041
47.500
138.090
340.431
25.995
47.956
12.500
1.924.369
3.999
32.104
75.560
13.960
89.950
35.971
289.734
141.985
5.000.000
9.960
14.447.057

16.867.381

TOTAL DE FUNDOS 2019

45

NA AVINA , MEDIMOS
NOSSOS IMPACTOS
POR REALIZAÇÕES
As realizações são mudanças sociais realizadas com a contribuição da Avina e seus parceiros que geram impactos
positivos nas pessoas melhorando sua qualidade de vida, as políticas públicas, práticas e relações de poder na
sociedade e/ou condições do meio ambiente e de mercado.

REALIZAÇÕES DE RESULTADO DE NÍVEL 1.
Mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas.
Alta participação da Avina.
Pelo menos 2 setores envolvidos.
Alavancagem superior a 1:1.

REALIZAÇÕES DE RESULTADO DE NÍVEL 2.
Menos de 1 milhão de pessoas
ou sem alta participação da Avina.

REALIZAÇÕES DE RESULTADO DE NÍVEL 3.
Menos de 100 mil beneficiários
ou com baixa participação da Avina.
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INDICADORES DE IMPACTO
REALIZAÇÕES

REALIZAÇÕES DE RESULTADO
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Meta

2019
REALIZAÇÕES NÍVEL 1
INOVAÇÃO POLÍTICA E TECNOLOGIA PARA A
MUDANÇA SOCIAL

Proposta de jovens colombianos de zonas rurais são
incorporadas ao Plano Nacional de Desenvolvimento
2018-2022. A partir da mobilização de uma rede de líderes
jovens das zonas rurais, as propostas foram apresentadas a
três candidatos à presidência da república e 35 deputados,
senadores, ministros e líderes sindicais.

ACESSO À ÁGUA

ASA: O programa Escolar nas Escolas se
consolidou como política pública e alcança
milhares de escolas no semiárido brasileiro. Nos
últimos 2 anos, mais de 2800 escolas foram
contempladas com cisternas de 52 mil litros.

RECICLAGEM INCLUSIVA
Recicladores do Brasil têm
aumento de renda de 14% e
geram r$ 54 milhões de
economia em energia.

RECICLAGEM INCLUSIVA

O Equador aprovou o regulamento
para o Código Orgânico do Ambiente
(R-CODA), que obriga os municípios a
desenvolverem planos, programas e
projetos de incentivo e
desenvolvimento da reciclagem
inclusiva.

IPS

O governo do Rio de Janeiro incorpora
o Índice de Progresso Social ao sistema
oficial de informações urbanas da
cidade (data.rio), gerando total
transparência no nível de progresso
social nas diferentes regiões do Rio.

TECNOLOGIA PARA A
MUDANÇA SOCIAL

Rede de jornalistas usa algorítmo de IA
para identificar possíveis casos de
corrupção vinculados a compras
públicas de produtos lácteos em 7
países. como resultado, uma empresa
fornecedora de leite foi condenada no
Peru.

INOVAÇÃO POLITICA E
TECNOLOGIA PARA A
MUDANÇA SOCIAL

CIDADES

Córdoba criou o Registro de Convênios
Urbanísticos no portal de Governo Aberto,
permitindo a implementação efetiva da norma
que regula esses convênios e permite à
sociedade civil adotar estratégias para evitar
seus impactos negativos..
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Aumento da representatividade de
minorias no Congresso Brasileiro com
apoio da tecnologia cívica e
infraestruturas cívicas: apoio a 50
movimentos e alcance a 12 locais.

ESCRITÓRIOS E CONTATOS
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FUNDACIÓN AVINA

ESCRITÓRIOS NACIONAIS

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

Argentina:
Av. Córdoba 679 – 3ero A CABA (C1054AFF)
Teléfono: +54 9 11 5246 9744
info.argentina@avina.net
Bolívia:
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net

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

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

Diretores
Gabriel Baracatt
Diretor Executivo

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

Guillermo Scallan
Diretor de Operações

Colômbia:
&DOOH2I£
Bogota-Colombia
Tel: +57 1 345 6090

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

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
£

Avina Americas
Valeria Scorza
Diretora Executiva
WTT (World Transforming Technologies)
Pablo Vagliente
Diretor Executivo
Pablo@wttventures.net
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Cidades Sustentáveis
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net
Diretoria de Negócios e Finanças Sustentáveis
Pablo Vagliente.
Pablo.vagliente@avina.net
Inovação Política
Ximena Torres
institucionalidad@avina.net
Migrações
Pamela Ríos
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

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

PONTOS FOCAIS NOS
PAÍSES SEM EQUIPE
PRESENTE:

Equador
Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net
Guatemala
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

El Salvador
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

México
Lucía Abelenda
lucia.abelenda@avina.net

Honduras
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Paraguai
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net

Bolívia
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Peru
Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net

Uruguai
Marcela Mondino
marcela.mondino@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
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CRÉDITOS
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
Março, 2020
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