
 

RELATÓRIO DE PROJETOS APOIADOS  
2011 

Em 2011 apoiamos 114 projetos, totalizando US$ 436.241. Para conhecer mais do 
Fundo Socioambiental CASA, acesse nosso site www.casa.org.br, esses investimentos 
se deram na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru.  

Projetos apoiados 

Projetos apoiados (USD) 

Este documento apresenta um resumo dos projetos apoiados durante o ano de 2011, 
respeitando a distribuição por enquadramento estratégico.  

Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza 

✓ Fundación Servicio Paz y Justicia, Argentina, $5.516,17: Mega-represas e 
violações dos Direitos Humanos (Cimentando uma consciência social, política, 
econômica e ambiental). 

Brasil Argentin
a

Bolívia Chile Colômbi
a

Equado
r

Peru Total

Flow 
Fund

41 41

GGF 25 2 - - - - - 27

IAF 13 - - - - - - 13

SARF 10 3 1 7 1 7 4 33

Total 89 5 1 7 1 7 4 114

Brasil Argentin
a

Bolívia Chile Colômbi
a

Equado
r

Peru Total

Flow 
Fund

61.494 - - - - - - 61.494

GGF 137.863 11.108 - - - - - 148.97
1

IAF 62.261 - - - - - - 62.261

SARF 56.050 16.616 5.000 31.800 5.000 35.000 21.000 170.46
6

Total 317.668 27.724 5.000 31.800 5.000 35.000 21.000 443.19
2
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✓ Observatorio Petrolero Sur, Argentina, $6.100,00: Dar visibilidade aos 
impactos da indústria de hidrocarbonetos na Argentina: Pesquisa, 
documentação e difusão. 

  

✓ Aliança Tapajós Vivo, Pará, Brasil, $6.410,26: Organizar a resistência da 
sociedade civil contra os projetos hidrelétricos na bacia do rio Tapajós. 

✓ Articulação Atingidos pela Vale, Minas Gerais, Brasil, $3.846,25: Dar 
publicidade aos problemas ambientais e sociais causados pela atuação da 
Vale, explicitando as contradições entre estes impactos e o discurso e 
imagem da empresa, além de debater e problematizar que modelo de 
desenvolvimento queremos, e quais as alternativas à mineração. 

✓ Associação Ação Solidária Madre Cristina, Rio Grande do Sul, Brasil, 
$5.160,25: Fomentar a organização comunitária por meio do Comitê Popular 
da Copa (CPC). Monitorar as violações dos direitos humanos nas comunidades 
que serão afetadas direta e indiretamente pela violência institucional 
proporcionada pela Prefeitura de Porto Alegre e outros níveis de governança. 

✓ Associação em Defesa dos Reclamantes e Vitimados por Doenças do 
Trabalho na Cadeia Produtiva do Alumínio, Pará, Brasil, $6.410,26: 
Promover a conscientização dos trabalhadores da cadeia produtiva do 
alumínio vitimados por doenças ocupacionais, quanto aos seus direitos a um 
meio ambiente saudável e o amparo aos trabalhadores vitimados. 

✓ Instituto Jubileu Sul Brasil, Brasil, $6.410,26: Plenária sobre os 
Megaeventos Esportivos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016) e seus 
impactos sociais, financeiros, ambientais, culturais sobre as comunidades e 
estratégias de ação para as 12 cidades atingidas. 

✓ Instituto Madeira Vivo, Rondonia, Brasil, $5.347,59: Fortalecer o Instituto 
Madeira Vivo na continuidade de suas ações nas barrancas do Madeira e na 
troca de experiência na Aliança dos Quatro Rios. 

✓ Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté, Minas Gerais, Brasil, 
$6.211,54: Interligando as resistências nos dois maiores pólos de extração e 
processamento de minério de ferro do Brasil (MG e Carajás), entre si e com o 
contexto dos conflitos mineiros na América Latina. 

✓ Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira do Campo e da Cidade, 
Pará, Brasil, $3.521,92: Fazer pressão política para pedir o cancelamento da 
LI parcial e a desistência do projeto de barragem de Belo Monte; dar voz às 
populações que serão impactadas pelo empreendimento, chamar a atenção 
de representantes da classe política e da mídia a respeito das inconsistências 
do projeto de Belo Monte, das inúmeras ilegalidades que marcaram esse 
processo. 
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✓ Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, Minas Gerais, Brasil, 

$3.708,14: Divulgar a importância e os fatos mais recentes relacionados com 
a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela e o enfrentamento com a 
Vale. 

✓ Mutirão pela Cidadania, Pará, Brasil, $6.429,59: Fazer a articulação da 
aliança dos rios da Amazônia. 

✓ Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Ceará, Brasil, $5.868,75: Fortalecer a 
articulação das comunidades, entidades e movimentos sociais que lutam por 
justiça ambiental no estado do Ceará. 

✓ Rede Justiça nos Trilhos, Maranhão, Brasil, $6.355,13: Favorecer a 
participação de membros da rede JnT a eventos de intercâmbio entre 
comunidades e movimentos atingidos pelas operações da Vale, bem como a 
ocasiões de denúncia e pressão direta e indireta sobre a empresa, ao longo do 
ano 2011. 

✓ Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, Pará, Brasil, 
$6.951,87: Apoio para litígio internacional diante a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos sobre o caso da grande Hidroelétrica de Belo Monte. 

✓ Ceibo Producciones, Chile, $2.000,00: Difundir a realidade existente no 
Chile ,que é ocultada por todos os meios da sociedade civil e dar voz aos 
afetados. 

✓ Fundaexpresion, Colombia, $5.000,00: Mobilizar em Bogotá as comunidades 
afetadas por barragens no dia internacional de ação contra as barragens, 
pelos rios, água e a vida. 

✓ Asociación Agropecuaria “Nuevos Amigos”, Ecuador, $5.000,00: Fortalecer 
a campanha de conscientização da população sobre os riscos ecológicos e 
sociais da Refinaria do Pacífico para evitar sua construção. 

✓ Pueblo Kichwa de Sarayaku, Ecuador, $5.000,00: Defesa e fortalecimento 
do exercicio dos direitos coletivos do povo originário Kichwa de Sarayaku face 
à ameaça da décima ronda petroleira 2011. 

✓ Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Peru, $6.000,00: Defesa 
dos Direitos  dos Povos Nativos Ashaninkas do Río Ene e outras etnias face ao 
Acordo Energético Perú – Brasil. 

✓ Instituto Sur Andino de Derechos Humanos, Peru, $5.000,00: 
Fortalecimento e Acompanhamento da Frente de Defesa Provincial e Distrital 
de Luta contra o projeto Inambari. 
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Construção de Capacidades 

✓ CONAMAQ, Bolívia, $5.000,00: Projeto de Mobilização para defesa de 
territórios ancestrais. 

✓ Associação Brasileira dos Caçadores de Subsistência, São Paulo, Brasil, 
$5.643,07: Ações Prioritárias da Associação Brasileira de Caçadores de 
Subsistência. 

✓ Centro de Desenvolvimento do Mato, Pará, Brasil, $4.828,29: Fortalecer a 
articulação das comunidades tradicionais e ribeirinhas do vale do Piriá em 
prol do desenvolvimento ambiental sustentável solidário e a garantia de seus 
direitos. 

✓ Coletivo Catarse, Rio Grande do Sul, Brasil, $5.869,87: Editar vídeo sobre a 
cadeia produtiva do alumínio e seus impactos nos povos amazônicos, dando 
visibilidade aos conflitos vividos no território e principalmente ampliando as 
vozes dos afetados. 

✓ Comitê Facilitador da Sociedade Civil Brasileira para a Rio+20, Rio de 
Janeiro, Brasil, $6.260,34: Deslanchar o processo preparatório nacional e 
internacional que culminará na Cúpula dos Povos Rio+20. 

✓ FORMAD (Fórum MT Meio Ambiente e Desenv.), Mato Grosso, Brasil, 
$2.123,24: Ativismo e mobilização para sustentabilidade. 

✓ Fórum da Amazônia Oriental - FAOR, Pará, Brasil, $5.869,87: Fazer um 
balanço crítico sobre as mudanças climáticas provocadas pelo modelo de 
desenvolvimento e seus impactos socioambientais que criam 
insustentabilidade para os povos amazônicos, ao mesmo tempo evidenciar as 
iniciativas que se contrapõem a esse modelo. 

✓ GT de Juventude do FBOMS, São Paulo, Brasil, $5.869,87: Realizar uma 
reunião nacional de articulação e planejamento, partilhado e colaborativo, 
com vista ao alinhamento de iniciativas e projetos de juventudes em torno da 
Rio+20, pautada pelo diálogo e o fluxo de informações entre as juventudes 
brasileira e globais. 

✓ Instituto Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil, $4.828,79: Plenárias estaduais da 
II Jornada Internacional de Educação Ambiental (relação com Rio+20). 

✓ Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, Rio de Janeiro, Brasil, 
$4.278,00: Contribuir para a formação de maior massa crítica que permita 
avançar em propostas e alternativas de movimentos sociais para enfrentar a 
atual crise climática. (Material Impresso Produção). 
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✓ Organização Ecosocial do Araguaia, Mato Grosso, Brasil, $2.941,18: Apoiar 

as lideranças nos seus processos de melhora organizativa e de trabalho para 
construir um tecido social mais entrosado, proativo, transformador e capaz 
de lidar com os problemas sociais e ambientais do Araguaia - Xingu. 

✓ Projeto Ativismo e Mobilização para a Sustentabilidade, São Paulo, Brasil, 
$5.053,48: Formar 26 pessoas em ativismo organizado e campanhas; testar 
modelo de curso essencial; exercitar de maneira colaborativa a proposta de 
formação; formar e alimentar rede de ativistas que passaram pela formação 
essencial. 

✓ Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade, São Paulo, 
Brasil $4.828,29: “Tecendo Teias” – Participar para Transformar (reflexão em 
torno RIO+20). 

✓ Rede Mangue Mar Brasil, Pernambuco, Brasil, $5.299,05: Apoio à I 
Conferência Nacional da Pesca Artesanal. 

✓ Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, Rio de Janeiro, Brasil, 
$5.588,24: Produzir 3 filmes de curta metragem, abordando temáticas 
relevantes para a região da Costa Verde (mata atlântica, caiçaras, nuclear, 
pré-sal, especulação imobiliária). 

✓ Sociedade Sócio Cultural e Ambiental Fé e Vida, Mato Grosso, Brasil, 
$4.828,29: Fortalecendo a rede em defesa do rio Paraguai, do Pantanal e seu 
Povo! 

✓ Corporación Privada para el Desarrollo de Aysen CODESA, Chile, $5.000: 
Barragens, divulgação no Chile. 

✓ Amazonia por la Vida, Ecuador, $ 5.000: Apoio para difusão de jogo virtual 
sobre Yasuni. 

✓ Fundación Chulpicine, Ecuador, $5.000,00: Realizar a pós produção, 
masterização e distribuição do Documentário “Los Niños del Flotel: Viaje al 
Yasuní”: a região é uma das reservas naturais de maior biodiversidade do 
planeta com uma grande reserva de petróleo no território. 

✓ Fundacion Oilwatch, Ecuador, $5.000: Seminário internacional: Reflexões 
necessárias para a transição petroleira.  

✓ Fundación Oscar Efrén Reyes, Ecuador, $5.000: Apoio para exercicios de 
incidencia, difusão e reuniões da fundação. 

✓ Escuela Amazonica de Derechos Humanos, Peru, $5.000: Realização de 
Oficinas de Capacitação em Direitos Humanos. 
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✓ LABOR Asociación Civil, Peru, $5.000: Participação de representantes 

indígenas em Fórum. 

  

Incidência Política e Governança Inclusiva  

✓ Fundación Eco Urbano, Argentina, $5.285,96: Levar adiante uma estratégia 
de comunicação ambiental que demonstre a necessidade de preservar os 
sistemas humedales e da importância de colocar em marcha planos 
institucionais de gestão sustentável (em articulação com a sociedade civil) 
por parte dos governos. 

✓ Taller Ecologista, Argentina, $5.000,00: Ciclo de Cinema Documental sobre 
Indústrias Extrativas e Direitos Humanos: Dar visibilidade às implicações 
diretas do modelo de desenvolvimento baseado na exploração indiscriminada 
dos recursos naturais. 

✓ Articulação em Nível de Pan Amazônia: Movimentos Sociais, Ecológicos, 
Indígenas e Franciscanos, Rondônia, Brasil, $6.410,26: Realizar o II 
seminário em defesa da Terra e da Água na Pan Amazônia, para melhor 
qualificar a participação na busca de solução dos problemas que afetam os 
povos amazônicos: povos indígenas, ribeirinhos e movimentos sociais. 

✓ Articulação da População Atingida pela Companhia Siderúrgica do 
Atlântico, Rio de Janeiro, Brasil, $5.128,11: informar e capacitar a 
população da Baía de Sepetiba sobre impactos e violações da TKCSA e dotar-
los de instrumentos que possibilitem intervir nas decisões públicas tomadas 
em instâncias decisórias dos poderes municipais, estaduais e federais e 
também internacionais como a Rio +20. 

✓ Associação Nascentes das Águas Puras (ANAP), São Paulo, Brasil, 
$3.850,26: Reestruturar e fortalecer a ANAP promovendo a sua participação 
nas discussões sobre a reversão da Água para São Paulo (transposição das 
águas de Juquitiba pra SP – mega projeto da SABESP). 

✓ Associação Para a Conservação e Recuperação Ambiental – ARCA 
AMASERRA, Minas Gerais, Brasil, $5.347,59: Informar e mobilizar sobre os 
fatos relevantes que acontecem na Serra da Moeda e seu entorno (3 edições 
do jornal AmaSerra e site). 

✓ Centro de Defesa e Promoção dos Direitos da Cidadania, Maranhão, Brasil, 
$4.466,17: Combate ao desmatamento no Baixo Parnaíba. 

✓ Escola das Águas, Bahia, Brasil, $7.777,57: Promover maior mobilização 
social pela garantia de direitos socioambientais: pescadores e comunidades 
beneficiadas defendendo o território tradicional e acessando seus direitos. 
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✓ Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, Bahia, Brasil 

$8.027,63: Promover a mobilização estadual dos pescadores em vista da 
defesa de direitos socioambientais, garantia dos territórios de uso tradicional 
e conquista de políticas públicas. 

✓ Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Ceará, Brasil, $4.822,26: Rumo à RIO
+20: fortalecendo a perspectiva de justiça ambiental. 

✓ Agrupación Ambiental y Sociocultural Chonke, Chile, $5.000,00: 
Coordenação de uma rede de organizações locais para a gestão e distribuição 
de informação alusiva à problemática social e ambiental no território 
Aysenino. 

✓ CEIBO PRODUCCIONES, Chile, $4.000,00: Realizar um documentário de 
grande qualidade com pós-produção, copias e distribuição, com o objetivo de 
apresentar a denuncia e análise da usurpação do recurso hídrico no Chile 
aproveitando o momento de grandes demandas sociais que têm sacudido o 
Estado e o grande empresariado nos últimos meses. 

✓ Chao Pescao, Chile, $5.800,00: Reintroduzir a discussão do carbono na 
matriz energética chilena, enfocando principalmente na aprovação da maior 
termoelétrica da América do Sul “Castilla” no norte do Chile.   

✓ Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF, Filial 
Coyhaique, Chile, $5.000,00: Apoio para a realização de reuniões e difusão. 

✓ MAPUEXPRESS, Chile, $5.000,00: Denunciar e sensibilizar sobre a 
responsabilidade dos Estados e das empresas quanto às violações de Direitos 
Humanos em marcha. 

Transição Democrática para a Sustentabilidade 

✓ La Asociación Selva Misioneira, Argentina, $5.821,73: Implementar 
mecanismos de coleta e reciclagem de óleos vegetais descartados em 
residencias, bares, restaurantes, nos municípios de Posadas-Argentina e 
Encarnacion-Paraguai, a fim de contribuir para uma política pública 
ambiental adequada, em relação ao destino dos óleos, bem como ajudar a 
implementar uma política de subsistência das famílias incluídas no processo. 

✓ Associação de Mulheres Lavradoras Unidas da comunidade Lagoa da Baixa, 
Bahia, Brasil, $4.629,13: Manejo ecológico sustentável e integral da 
manipueira de mandioca para a geração de renda. 

✓ Associação Pedagógica Germinar, Santa Catarina, Brasil, $5.080,21: 
Ampliar a infra-estrutura da escola Cora Coralina para atender a demanda 
dos alunos e da comunidade - (estratégia de educação para a transformação 
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da sociedade, inserida num processo de transição para a sustentabilidade, 
Pedagogia Waldorf). 

✓ Associação dos Produtores Rurais Ilha do Massangano, Pernambuco, Brasil, 
$4.828,29: Ressignificando as práticas de manejo socioambiental através da 
coleta, catalogação e replantio de sementes da mata ciliar da bacia do rio 
São Francisco na comunidade quilombola da Ilha do Massangano. 

✓ Associação Regional da Escola Família de Itiúba, Bahia, Brasil, $4.707,59: 
Produção agroecológica de hortifruticultura e segurança alimentar no 
semiárido. 

✓ Associação dos Trabalhadores Indígenas Terena do Iriri, Mato Grosso, Brasil, 
$5.869,87: Implantação da Casa de Sementes dos Terenas (estrutura para 
armazenar sementes), mapeamento de árvores matrizes para a coleta de 
sementes, articulação com Rede de Sementes do Portal da Amazônia. 

✓ Central dos Trabalhadores da Economia Solidária, Mato Grosso do Sul, 
Brasil, $4.402,40: Apoiar os trabalhadores(as) dos empreendimentos de 
economia solidária rural e urbanos a participarem da II Feira Estadual de 
Agricultura Familiar e Economia solidária e I Feira Estadual  Indígena. 

✓ Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da 
Bahia, Bahia, Brasil, $5.647,19: Contribuir para a construção de alternativas 
que superam os problemas socioambientais enfrentados pelas famílias do 
assentamento Lulão e que consequentemente levam a seu desenvolvimento 
com crescente sustentabilidade ambiental, econômica e sociocultural, 
através da implementação de uma horta orgânica com produção de galinha 
caipira. 

✓ Coletivo Trocas Verdes, São Paulo, Brasil, $5.280,43: Instrumentalizar 
diversos atores sociais do centro de Campinas com tecnologias sociais e 
teorias que possibilitem a formação de um coletivo de consumidores de 
produtos agroecológicos, familiares e solidários produzidos e comercializados 
pelos produtores envolvidos na Feira de Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do Centro de Integração Social (CIS)- Guanabara. 

✓ Comunidade Morada da Paz, Rio Grande do Sul, Brasil, $5.882,35: 
Possibilitar o desenvolvimento de um espaço de formação em permacultura, 
agrofloresta e meliponicultura visando à promoção das comunidades com 
geração de atividades locais sustentáveis. 

✓ Instituto de Permacultura EcoVIDA São Miguel, Minas Gerais, Brasil, 
$5.882,35: Mobilização e aproximação dos produtores familiares das 
comunidades do município de Moeda/MG, com intuito de impulsionar a 
agricultura familiar dos povoados e fortalecer os processos de produção e 
comercialização de produtos agroecologicos. 
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✓ Sistema de Comercialização Solidária, Mato Grosso, Brasil, $5.869,87: 

Estruturar 4 pontos de entrega de forma a facilitar a distribuição dos 
produtos, assim localizados: na área urbana do município de Carlinda, e 
quatro no município de Alta Floresta nos bairros Cidade Bela, Jardim Araras, 
Boa Nova e Cidade Alta. 

✓ União dos Moradores do Povoado Juçaral, Maranhão, Brasil, $5.524,52: 
Estabelecer um sistema agroflorestal envolvendo o manejo de brotações de 
raízes de bacurizeiros jovens, oriundos de regeneração natural de plantas 
adultas em consorcio com culturas alimentares. 
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