
 

RELATÓRIO DE PROJETOS APOIADOS  
2012 

No ano de 2012 foram apoiados 92 projetos que totalizaram US$ 443.359, esses 
investimentos se deram no Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina e 
Equador. 

Projetos apoiados 

Projetos apoiados (USD) 

Brasil Argentin
a

Chile Colômbi
a

Equado
r

Peru Urugua
i

Total

Flow 
Fund

17 - - - - - - 17

GGF 28 - 1 - - 1 - 30

IAF 15 - - - - - - 15

MOTT 2 - - - - - - 2

SARF 11 3 3 1 3 3 1 25

SWIFT - - - 1 1 1 - 3

Total 56 3 4 2 4 5 1 92

Brasil Argentin
a

Chile Colômbi
a

Equado
r

Peru Urugua
i

Total

Flow 
Fund

38.920 - - - - - - 38.046

GGF 150.242 - 4.920 - - 4.988 - 160.150

IAF 69.102 - - - - - - 69.102

MOTT 28.441 - - - - - - 28.441

SARF 64.356 15.000 11.500 5.000 15.000 14.500 5.000 130.356

SWIFT - - - 5.629 5.761 5.874 - 17.264

Total 351.061 15.000 16.420 10.629 20.761 25.362 5.000 443.359
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Este documento apresenta um resumo dos projetos apoiados durante o ano de 2012, 
respeitando a distribuição por enquadramento estratégico.  

Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza 

✓ Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR, Brasil, 
$4.515,52: Monitoramento ambiental, econômico e social da Baía de 
Guanabara, no seu interior e em áreas periféricas. 

✓ Associação Indígena Kawaip Kayabi, Brasil, $5.771,55: Mostrar a imagem do 
governo brasileiro para o mundo – o processo de construção de hidrelétricas 
no Rio Teles Pires na visão dos índios kayabi, Apiaka e Munduruku. 

✓ Associação Indígena Rikbaktsa, Brasil, $13.478,80: Conhecer, analisar e 
discutir os impactos socioambientais que a construção de grandes 
empreendimentos poderá trazer para as terras e povos indígenas; (Casos do 
Rio Juruena e PCHs e UHE de Dardanelos) intercâmbio com as experiências 
do Xingu, Tapajós e Teles Pires. 

✓ Associação Terra Livre, Brasil, $5.369,87: Aprofundar a concepção e 
práticas referenciadas na Justiça Ambiental em comunidades excluídas 
socioeconomicamente, alvo de empreendimentos que ameaçam a existência 
das mesmas, bem como do contexto ambiental em que estão inseridas. 

✓ Combonianos Nordeste (Rede Justiça nos Trilhos), Brasil, $7.268,46: Dar 
visibilidade e denunciar publicamente os impactos da mineração na região de 
Carajás através da participação na assembléia dos acionistas da empresa Vale 
e nos eventos da Rio+20. 

✓ Comitê Popular da Copa de São Paulo, Brasil, $4.538,65: Promover a 
mobilização e propaganda da resistência popular aos impactos de 
megaeventos e megaprojetos como a Copa de 2014, o Rodoanel e os parques 
lineares nas várzeas. 

✓ Fórum dos Movimentos Sociais da BR 163, Brasil, $5.771,55: Fortalecer as 
lideranças Indígenas do alto Tapajós, ribeirinhos do município de 
Jacareacanga e região que serão impactadas pelas hidroelétricas, hidrovias 
e ferrovias, levando informações para um plano de ação conjunto. 

✓ Grupo de Defesa da Amazônia, Brasil, $5.000,00: Garantir a participação de 
uma delegação de Santarém no Forum Social Panamazônico 2012 realizado na 
cidade de Cobija, Bolívia, a fim de  fortalecer a Aliança dos Povos da 
Panamazônia diante dos impactos ocasionados pela implantação de grandes 
projetos,  especialmente o complexo Tapajós. 
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✓ Instituto das Águas da Serra da Bodoquena – IASB, Brasil, $4.827,00: 

Recuperar áreas degradadas da Serra da Bodoquena através do plantio de 
árvores nativas pelo Programa Plante Bonito. 

✓ Instituto Índia Amazônia, Brasil, $5.000,00: Viabilizar a participação no VI 
Fórum Social Pan-Amazônico em Cobija - Bolívia. 

✓ Instituto Madeira Vivo, Brasil, $5.000,00: Viabilizar o fortalecimento da 
Aliança dos Povos do Brasil, Bolívia e Peru diante dos impactos ocasionados 
pela implantação do Complexo Madeira. 

✓ MUCI-Mutirão Pela Cidadania, Brasil, $14.962,59: Fortalecer o trabalho do 
MXVPS - Movimento Xingu Vivo para Sempre, na realização de trabalho junto 
às comunidades da região de Altamira para informar, divulgar e mobilizar o 
público sobre as possíveis consequências das obras de Belo Monte no seu 
cotidiano e nas condições de vida das comunidades. 

✓ MUCI-Mutirão Pela Cidadania, Brasil, $5.771,55: Viabilizar encontro de 
Planejamento do Movimento Tapajós Vivo, na comunidade do Pimental que 
será impactada pela instalação do complexo hidrelétrico. 

✓ MUCI-Mutirão Pela Cidadania, Brasil, $7.849,3: Monitorar as atividades de 
construção da usina de Belo Monte e verificar impactos, irregularidades, 
violações de direitos e outros problemas decorrentes, bem como sistematizar 
e dar encaminhamento pertinente às informações relacionadas. 

✓ Rede Jubileu Sul, Brasil, $5.846: Realizar atividades que ajudem a dar 
visibilidade às comunidades impactadas por grandes projetos, no Rio de 
Janeiro, envolvendo outras organizações e movimentos – nacionais e 
internacionais – na luta de resistência da população local afetada. 

✓ Sociedade Beneficente de Pescadores de Ponte dos Carvalhos Cabo de 
Santo, Brasil, $ 4.987,53: Promover uma campanha de sensibilização junto 
às populações residentes às margens dos rios Jaboatão e Pirapama, no 
sentido de diminuir a deposição de lixo nos cursos d’água e suas margens. 

✓ Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Chile, 
$5.000,00: Interpor e acompanhar cinco ações judiciais para a proteção do 
ambiente e de povos indígenas ante o Poder Judiciário. 

✓ Resguardo indígena Wayuu de Provincial, Colombia, $5.628,6: Execução de 
ações de judicialização para a defesa territorial das comunidades étnicas, 
no departamento de La Guajira, na Colômbia. 
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✓ Red Jurídica Amazónica, Equador, $5.761,15: Defesa dos direitos dos Povos 

Indígenas e Direitos da Natureza através de processo jurídico. 

✓ ACODECOSPAT, Peru, $4.500,00: Garantir e fortalecer a participação 
indígena do Povo Kukama Kukamiria da Bacia Marañon nos processos de 
licitação e consulta prévia dos blocos petroleiros  193, 173, y 194. 

✓ Solstício Perú, Peru, $4.987,53: Garantir a assessoria e acompanhamento 
técnico legal para as comunidades  do Cerro Condorhuain, processados por 
defenderem a água e a vida. 

Construção de Capacidades 

✓ Associação Amanu – Educação, Ecologia e Solidariedade, Brasil, $4.693,2: 
Capacitar os agentes de mobilização comunitária da Rede de Agentes 
Mobilizadores do Campo e outras lideranças locais para visualizar e dar início 
às melhorias para a agricultura familiar no município, com foco na 
comercialização e produção agroecológica. 

✓ Associação Centro de Capacitação João Pedro Teixeira, Brasil, $4.707,3: 
Educação e Saúde Ambiental em Áreas de Reforma Agrária do MST-PB. 

✓ Associação Cultural Caminho de Vida – COMVIDA, Brasil, $5.861,66: 
Realizar oficina de capacitação e encontro presencial dos educadores 
ambientais, agentes de desenvolvimento local e comunicadores populares da 
região do Carajás, com o objetivo de promover o protagonismo local em 
áreas de mineração na Amazônia Oriental. 

✓ Associação Indígena Tulukai, Brasil, $4.650,29: Resgatar a cerâmica 
tradicional do povo Wauja, que está se perdendo no passar das gerações. 

✓ Associação de Pais dos Alunos da Ecoescola Thomas a Kempes –APETaK,  
Brasil, $4.826,52: Capacitar os/as alunos/as e suas famílias a produzirem 
mais, utilizando-se de técnicas e teorias apropriadas à região e ao meio 
ambiente. 

✓ Associação dos Produtores Rurais da Ilha Massangano, Brasil, $4.693,2: 
Articular e capacitar em gestão administrativa e gestão financeira para 
execução de projetos, todas as equipes gestoras das associações locais, 
visando o fortalecimento das mesmas. 

✓ Centro dos Direitos Humanos Barreirinhas, Brasil, $ 5.838,22: Estruturar 
sistemas de produção agroecologica em três comunidades do município de 
Barreirinhas com fim de geração de renda. 

✓ Centro de Educação e Organização Popular, Brasil, $4.827,29: Sensibilizar 
os jovens da comunidade Quilombola Serra do Abreu para uma convivência 
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mais harmoniosa e respeitosa com o bioma caatinga, na perspectiva da 
implantação de um viveiro de mudas de plantas nativas para 
reflorestamento e geração de renda. 

✓ Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias, Brasil, $3.969,11: Capacitar 
voluntários em educação ambiental para atuarem no projeto “SOS óleo de 
Cozinha Caxias” pela educação não formal. 

✓ Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida – Casa Guará, 
Brasil, $4.987,53: Manutenção da entidade em projeto de captação de 
recursos, contrapartida para fundos que não contemplam custos 
operacionais, viabilizando assim o acesso. 

✓ Centro de Referência e Integração em Sustentabilidade – CRIS, Brasil, 
$5.603,75: Fomentar a agricultura familiar urbana agroecológica em 
comunidade de baixa renda para uma cidade mais sustentável. 

✓ Cooperativa Catarse – Coletivo de Comunicação, Brasil, $5.000,00 : A 
cobertura audiovisual do encontro Cúpula dos Povos – na Rio +20 por Justiça 
Social e Ambiental. 

✓ Cooperativa Catarse – Coletivo de Comunicação, Brasil, $5.346: Video-
reportagem sobre as hidrelétricas da bacia do rio Uruguai: o caso da usina de 
Pai-Querê. 

✓ Escola de Ativismo, Brasil, $4.987,53: Curso de campanhas e mobilização 
para ativistas do Maranhão. 

✓ Fonasc CBH, Brasil, $5.000,00: Mobilização social das comunidades 
diretamente afetadas pela proliferação de hidrelétricas no sistema bacia do 
Alto Paraguai/Pantanal. 

✓ Fundação Grupo Esquel, FBOMS, Brasil, $5.861,66: Apoiar a presença de 
entidades da FBOMS no VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental com vista 
à caminhada deste coletivo rumo à Rio + 20. 

✓ Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, Brasil, $4.693,2: Contribuir no 
planejamento do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e na formação 
de agentes ambientais no município de Passo Fundo. 

✓ Grupo de Intercâmbio em Agricultura Sustentável – GIAS, Brasil, $ 4.693,2: 
Fortalecer as ações do Grupo de Intercâmbio em Agricultura Sustentável e 
Potencializar as estratégias de enfrentamento e resistência aos impactos 
socioambientais do agronegócio no Estado de Mato Grosso. 
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✓ Grupo de Mulheres da Esperança, Brasil, $4.691,26: Agregar valor à 

produção e aos recursos naturais locais, através de técnicas de 
beneficiamento e da implantação de estratégias de comercialização sem 
atravessadores. 

✓ GT Clima Fboms, Brasil, $5.861,66: Viabilizar a realização de reunião do 
Grupo de Trabalho de Mudanças de Clima em maio de 2012, tendo em vista as 
negociações internacionais da CoP-18 e da Rio+20, e  articular iniciativas 
com CAN e CAN-LA. 

✓ Instituto Ecosciência, Brasil, $4.987,53: Criar um Sistema de Informações 
Geográficas para o Cinturão Verde de Porto Alegre. 

✓ Instituto Pró-Terra, Brasil, $7.034: Fortalecer o Projeto “Plantadores de 
Floresta” para que o mesmo possa beneficiar e capacitar um número maior 
de trabalhadores rurais desempregados como especialistas em 
reflorestamento, mão de obra muito requisitada na região oeste de SP. 

✓ Mutirão Agroflorestal, Brasil, $4.693,2: Difusão da Agrofloresta em Áreas 
da Mata Atlântica de Altitude. 

✓ ONG Casa Comum, Brasil, $4.987,53: Programa de Estruturação 
Institucional da ONG Casa Comum. 

✓ Organização Ecosocial do Araguaia, Brasil, $3.620,47: Alavancar o processo 
de construção de uma economia socialmente justa, economicamente viável e 
ambientalmente sustentável. 

✓ Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Brasil, $4.987,53: Fortalecer a 
capacidade articuladora e mobilizadora da RBJA, por meio da viabilização e 
consolidação de uma secretaria executiva, pontuando no debate ambiental 
corrente a questão da inseparabilidade entre as lutas por justiça ambiental 
e aquelas por justiça social. 

Incidência Política e Governança Inclusiva  

✓ Articulação Antinuclear Brasileira, Brasil, $5.087,28: Produção de Vídeos 
Antinucleares a fim de democratizar as informações sobre as atividades 
nucleares no Brasil e dos riscos que o Programa Nuclear Brasileiro 
representa para as gerações presentes e futuras. 

✓ COESA - Conselho das Entidades Socioambientalistas da Bahia, Brasil, 
$4.962,5: Fortalecer a integração entre as entidades filiadas, dando 
continuidade às ações do COESA, com destaque para o acompanhamento das 
políticas públicas, assim como   aprofundar a avaliação e realizar ações 
sintonizadas com as deliberações e recomendações emanadas da Cúpula dos 
Povos, ocorrida em paralelo à RIO+20, em junho último. 
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✓ Comissão Pró Índio do Acre – CPI/Acre, Brasil, $8.000,00: O direito de 
consulta e a regulamentação da Convenção 169. 

✓ Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais- PE, Brasil, $4.987,53: 
Aprofundar o debate sobre o conceito de ordenamento pesqueiro, a partir 
das comunidades pesqueiras a fim de contribuir com a construção de uma 
política nacional de Ordenamento Pesqueiro. 

✓ Rede Manguemar Brasil, Brasil, $4.987,53: Fortalecer a articulação dos 
sujeitos sociais para o debate e enfrentamento das problemáticas no 
contexto atual da Zona Costeira do Brasil. 

✓ Sociedade Sócio Cultural e Ambiental Fé e Vida, Brasil, $4.987,53: 
Consolidar o Comitê Popular em Defesa do Rio Paraguai/Pantanal. 

✓ Viento Sur, Chile, $4.920: Articulación de organizaciones chilenas de justicia 
socio-ambiental hacia Río+20 y más allá. 

✓ Corporación Com-Unid Comunicación para el desarollo Social, Colômbia, 
$5.000,00: Fortalecer o processo organizativo da Associação dos Afetados de 
Quimbo - ASOQUIMBO - através do acompanhamento sócio jurídico dos 6 
comitês locais, localizados nos municípios de Hobo, Gigante, Garzón e Agrado 
no centro do departamento de Huila; para garantir o restabelecimento dos 
direitos dos afetados. 

✓ Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD), Peru, $5.000,00: Validar 
uma linha de advocacia na experiência de organizações sociais, como medida 
para a prevenção e resolução de conflitos ambientais no Peru. 

✓ Forum Solidaridad Perú, Peru, $5.000,00: Distribuição estratégica do video 
“Defensores de los Ríos” no Peru. 

Transição Democrática para a Sustentabilidade 

✓ Apremavi – Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, Brasil, 
$4.693,2: Apoiar a organização de agricultores familiares, visando o uso 
sustentável dos recursos naturais através da implantação de sistemas 
agroflorestais, incremento na geração de renda, a partir da estruturação da 
cadeia produtiva da erva-mate. 

✓ Associação de Criadores de Abelhas Nativas da Apa de Guaraqueçaba – 
Acriapa, Brasil, $4.987,53: Apoio à criação de abelhas nativas na Apa de 
Guaraqueçaba e ao fortalecimento da organização social local. 
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✓ Associação Cultural e Ambiental de Preservação do Rio Buriti e Afluentes, 

Brasil, $6.916,76: Dotar as comunidades de São Bernardo e Santana do 
Maranhão de equipamentos que proporcionem segurança alimentar. 

✓ Associação Indígena Mavutsinin, Brasil, $5.861,66: Proporcionar o 
melhoramento das condições de vida da comunidade Kamayurá do alto Xingu 
por meio da viabilização do turismo responsável no território Kamayura. 

✓ Grupo de Mulheres Primavera, Brasil, $5.737,98: Estruturação de avicultura 
agroecológica no assentamento Nova Cotriguaçu. 

✓ Instituto Terra Mater, Brasil, $4.987,53: Apoio à empreendimentos 
solidários, agroecológicos e da agricultura familiar. 

✓ Programa de Educação Ambiental – PREA, Brasil, $4.693,2: Fortalecer a 
Rede de Sementes Nativas de Minas Gerais na ampliação do grupo de 
coletores de sementes para demais municípios mineiros. 

✓ Salve Barroca, Brasil, $4.059,85: Promover a integração da comunidade 
através da preservação da área do Parque Linear. 
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