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RELATÓRIO DE PROJETOS APOIADOS  
2014 

1 – O ano de 2014 
Durante o ano de 2014 realizamos 97 apoios a projetos na América do Sul no valor 
total de $ 533.914. Este apoios foram distribuídos a partir das diferentes fontes de 
recursos do nosso fundo. Tais como Mott Foundation, Swift Foundation, Global 
Greengrants Fund, Inter-American Foundation, Both Ends e Donor Advised Grants. 

O que apresentamos a seguir é um resumo dos apoios efetivados durante o período. 

No Fundo Sul Americano, apoiamos 41 projetos ($213.487), para questões 
relacionadas com Infraestrutura & Energia, em temas como barragens, rodovias, 
exploração petroleira, alternativas energéticas e mudanças climáticas. 

Para o GGF foram realizadas 30 doações ($ 127.215) em temas como campanha para 
defesa de direitos indígenas, extrativismo, segurança alimentar, geração de renda, 
sementes tradicionais, turismo comunitário, mineração, água, recuperação de áreas 
e políticas públicas. 

Consolidamos as doações direcionadas (Donor Advised Grant) ao apoiarmos 6 projetos 
($ 96.756). Estes apoios foram para a aquisição de maquinas e equipamentos de 
secagem de sementes para a extração de óleos e manteigas e preservação do 
ambiente. Apoio à participação do ARA na COP 20 e Políticas Públicas. 

Com o IAF, apoiamos 11 projetos ($ 53.294) em temas como segurança alimentar, 
geração de renda, recuperação de áreas, barragens, quilombolas, pesca e unidades 
de conservação. 

Swift, apoiamos mais 5 projetos no Programa de Defesa de Direitos Indígenas na 
Colômbia, Peru e Equador. 

Com a Fundação Mott, apoiamos mais dois projetos relacionados com a construção de 
barragens na bacia amazônica. 

Both Ends, apoiamos mais dois projetos de conclusão do projeto a Copa do Mundo em 
Meu Lugar. 

Quadro 1 – Doações por Fundo - 2014 

Fundo Projetos Doação %

Sul Americano 41 $213.487 40%

GGF 30 $127.215 24%

Donor Advised Grant 6 $96.756 18%

IAF 11 $53.294 10%

Swift 5 $25.594 5%
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As doações foram realizadas em 7 países da América do Sul: 
• 67% no Brasil 
• 10% no Peru 
• 7% na Argentina 
• 5% na Colômbia 
• 4% no Chile 
• 4% no Equador 
• 2% na Bolívia.  

Esta distribuição por país dos apoios reflete o fato que os dois recursos para fora do 
Brasil são SARF e Swift. Dos 97 projetos apoiados em 2014, 32 foram fora do Brasil. 
Mas se considerarmos somente SARF e Swift, apoiamos no total 46 sendo que destes 
16 foram no Brasil e 30 em outros países da América do Sul. 

Ao aprovar um projeto fazemos o seu enquadramento levando em conta as seguintes 
estratégias: 

Proteção dos Territórios, Direitos Humanos e da Natureza  
Resistência, defesa dos modos de vida, conservação. 

Construção de Capacidades  
Fortalecimento Institucional, formação, educação, capacitação prática para ação e 
transformação 

Incidência Política e Governança Inclusiva 

Organização, participação, mobilização, diálogo, negociações, encontros 

Transição Democrática para a Sustentabilidade 

Geração de renda, agro ecologia, qualidade de vida, economia alternativa, soluções 
inovadoras. 

Tendo em conta estas definições os gráficos a seguir demonstram como foi realizada 
a distribuição dos apoios. 

O primeiro gráfico reflete o quadro geral dos 97 apoios e como foram distribuídos. 
Nota-se que Construção de Capacidades é o mais apoiado embora haja um equilíbrio 
entre os diferentes eixos. 

Mott 2   $13.477 2%

Both Ends 2    $4.090 1%

Total 97 $533.914
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Figura 1-Apoios por estratégia -2014 

Para a América do Sul, nota-se que Transição Democrática para a Sustentabilidade 
não aparece e que Construção de Capacidades segue sendo o eixo de maior 
relevância. 

!  
Figura 2 - Apoios por estratégia América do Sul s/ Brasil - 2014 

O Brasil já apresenta um maior equilíbrio na distribuição dos fundos o que decorre da 
maior disponibilidade de funding para o país. Aparecem aqui doações para Transição 
Democrática para a Sustentabilidade que não existe no restante da América do Sul. 

!  
Figura 3- Apoios por estratégia Brasil - 2014 

2 – Doações por país 
Quadro 2.1 – Argentina, Bioma, Estratégia e Tema. 

Construção de Capacidades
Incidência Politica e Governança Inclusiva
Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza
Transição Democrática para a Sustentabilidade

Construção de Capacidades
Incidência Politica e Governança Inclusiva
Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza

Construção de Capacidades
Incidência Politica e Governança Inclusiva
Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza
Transição Democrática para a Sustentabilidade
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Projetos: 

1) Centro de Políticas Públicas para el Socialismo / Observatorio Petrolero Sur 

Através de uma rede de ativistas e investigadores produzir uma publicação que pensa 
e questiona a indústria de exploração petroleira argentina na perspectiva da Justiça 
Ambiental e produzir oposição aos discursos que apoiam a naturalização do risco 
tóxico e a criação de zonas de sacrifício. 

2) Red Delta del Paraná 

Desenvolver um laboratório de formação em rádio e processo de comunicação no 
delta do rio Paraná. A proposta de trabalho é construir capacidades para integrar e 
gerenciar de modo conjunto as estratégias de criação coletiva de espaços 
sustentáveis. 

3) Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS 

Desenvolver ações ao nível provincial, nacional e regional junto aos organismos 
públicos e BNDES, para aceder a informações detalhadas do projeto de construção de 
cinco Gasodutos na Província de Córdoba, com o objetivo de socializar esta 
informação com as comunidades afetadas/beneficiadas e monitorar o cumprimento 
do marco jurídico ambiental correspondente. 

4) Asociación Kalewche 

Contribuir para a construção, considerando a heterogeneidade social, de um olhar 
crítico, lúcido e diverso sobre a realidade latina americana assim como entender 
possíveis alternativas ao extrativismo. 

5) Mesa provincial NO a las Represas. Misiones 

Promoção da participação cidadã na CONSULTA PRÉVIA em outubro de 2014 sobre a 
construção de barragens na região de Misiones. Hidrelétrica de Ganabi-Panambi. 

Província Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Buenos 
Aires 1 $5.300 Global

Construção de 
Capacidades

E x p l o r a ç ã o 
Petroleira

Santa Fé 1 $4.335 Humedales Infraestrutura 
e Energia

Chubut 1 $5.118 Global
Alternativas 
a o 
Extrativismo

Misiones 1 $5.064 Selva 
Misionera

Infraestrutura 
e Energia

Córdoba 1 $5.720 Gran Chaco
Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Infraestrutura 
e BNDES

Misiones 1 $5.765 Selva 
Misionera

Infraestrutura 
e Energia

Chaco 1 $3.495 Chaco Licenciament
o

Argentina 7 $34.796
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6) Asociación Civil Nativos 

Criar um Espaço de expressão e encontro para pessoas e organizações que partilhem 
o trabalho pela Cultura e a proteção do Meio Ambiente na região de Misiones na 
Argentina, servindo tanto à integração comunitária, a celebração, a reflexão e à 
discussão coletiva quanto às consequências do atual modelo de desenvolvimento e as 
diferentes alternativas que podem proporcionar maior equilibro e harmonia com o 
meio ambiente. 

7) Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental 

Promover a defesa dos territórios da Água enquanto direitos humanos e ambientais 
na região. 

Quadro 2.2 – Bolívia, Bioma, Estratégia e Tema. 

Projetos: 

1) Federacion Departamental de Mujeres Indigenas Originarias Campesinas de 
Pando-Bartolina SISA 

Garantir a participação de lideranças femininas e camponesas da Bolívia no VII Fórum 
Social Pan Amazônico nos dias 28 e 31 de maio. O grande encontro dos povos e 
culturas para a construção de outra Pan Amazônia.  

2) Comité de Fiscalización Socio Ambiental de la Chiquitina y el Pantanal 

Fortalecer as capacidades organizativas do Comitê de Fiscalização Socioambiental da 
Chiquitina e Pantanal. 

Quadro 2.3 – Brasil, Bioma, Estratégia e Tema. 

Província Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Pando 1 $5.000 Amazônia

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Infraestrutura

Santa Cruz 1 $5.035 Pantanal Construção de 
Capacidades Infraestrutura

Bolívia 2 $10.035
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Estado Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Acre 3 $13.765 Amazônia

Construção de 
Capacidades 
(2) Infraestrutura

, Áreas 
Protegidas, 
Barragens e 
Rodovias.

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza (1).

Bahia 3 $14.127

Marinho 
Costeiro

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab. (1) 

Mineração; 
Infraestrutura

Mata 
Atlântica Construção de 

Capacidades 
(2)

Segurança 
Alimentar; 
Geração de 

Renda; 
Proteção 
ambiental

Todos Energia; 
Nuclear

Ceará 1 $4.468 Marinho 
Costeiro

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Turismo 
Comunitário

Distrito 
Federal 2 $9.591

Todos

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Mudanças 
Climáticas; 

Energia

Cerrado 
Urbano

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Economia 
Solidária; 
Consumo 

consciente

Goiás 2 $9.938 Cerrado

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Segurança 
alimentar; 
Produção 

agroecológica

2 $9.940

Transição 

Extrativismo; 
Conservação
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Maranhão

2 $9.965

Cerrado

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Segurança 
Alimentar; 
Geração de 

Renda; 
Proteção 
ambiental

Mato Grosso

5 $11.692

Cerrado

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Políticas 
Públicas; 
CONSEMA

2 $8.564

Construção de 
Capacidades Extrativismo; 

Geração de 
Renda; 

Segurança 
Alimentar

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

1 $5.530

Amazônia

Construção de 
Capacidades

Infraestrutura
, Barragens e 

Energia1 $4.889

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza.

1 $4.800

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Políticas 
Públicas; 
CONSEMA

1 $6.861
Cerrado 

Amazônia

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Políticas 
Públicas; 
CONSEMA

2 $19.170 Construção de 
Capacidades

Mato Grosso 
do Sul 3 $15.366 Pantanal

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Extrativismo; 
Segurança 
Alimentar

Turismo 
Comunitário

Segurança 
Hídrica
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Minas Gerais 4 $19.819

Cerrado 

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Agroecologia; 
Geração de 

Renda; 
Economia 
Solidária

Ervas 
Medicinais

Mata 
Atlântica

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Mineração; 
Água

Urbano

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Economia 
Solidária; 
Segurança 
Alimentar

Pará 8 $83.974 Amazônia

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza. (5) 

Infraestrutura
, Barragens e 

Energia

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab. (2)

Extrativismo e 
Geração de 

Renda

Construção de 
Capacidades 
(1)

Pesca 
Artesanal; 

Hidrelétricas; 
Geração de 

Renda

Paraíba 1 $5.006 Cerrado

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab. 

Recuperação 
Florestal e 
Geração de 

Renda

Paraná 1 $4.468 Mata 
Atlântica

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab. 

Turismo 
Comunitário

Pernambuco 1 $4.911 Mangue

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Pesca 
artesanal
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Piauí 1 $4.980 Cerrado

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Recuperação 
de áreas; agro 

ecologia; 
segurança 
alimentar

Rio de 
Janeiro

1 $2.089 Urbano

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Geração de 
Renda; 

recuperação 
de paisagem

1 $4.816 Mata 
Atlântica

Unidade de 
Conservação; 
Remanescent

e de 
Quilombo; 

Coleta 
Seletiva e 

Reciclagem

Rio Grande 
do Norte 1 $4.326 Caatinga Construção de 

Capacidades

Saneamento 
Básico; 

Unidades de 
Conservação

Rio Grande 
do Sul

1 $5.000 Mata 
Atlântica

Transição 
Democrática 
para a 
Sustentab.

Sistemas 
agroflorestais

1 $4.468 Selva 
Misionera

Construção de 
Capacidades Reciclagem

Rondônia

2 $9.441

Amazônia

Construção de 
Capacidades

Infraestrutura
, Barragens, 

Energia e 
Rodovias

1 $4.566

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

1 $4.167

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Roraima 1 $4.187 Amazônia Construção de 
Capacidades

Sementes 
Tradicionais; 
Segurança 
Alimentar

Santa 
Catarina 1 $4.773 Mata 

Atlântica
Construção de 
Capacidades

Unidades de 
Conservação
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Projetos: 

1) Comissão Pro Índio do Acre – CPI/Acre 

Participação do Sr. Gomercindo Rodrigues, parceiro de Chico Mendes, na Conferência 
Chico Vive em Washington/DC, para disseminação de suas ideias. 

2) Associação Ashaninka do Rio Amônia – Apiwtxa - Acre 

Realizar encontro para reforçar as articulações regionais e fortalecer a Associação 
Ashaninka em momento de ameaças sob o território. 

3) Comissão Pro Índio do Acre – CPI/Acre 

Apoiar as políticas de proteção para povos indígenas isolados na região de fronteira 
binacional por meio de levantamento e sistematização de informações e fortalecer o 
diálogo entre comunidades indígenas, sociedade civil e governos do Peru e Brasil. 

4) Espaço Casa das Flores - Bahia 

Consolidar uma Rede de Colaboração Solidária local – Produtores e Consumidores 
através de Sensibilização e Mobilização comunitária ressaltando a valorização de 
práticas ecológicas consistentes, integrando Economia Solidária e Educação 
Ambiental numa só proposta. 

5) Instituto Floresta Viva - Bahia 

Empoderar as comunidades, diretamente atingidas pela mineração, para participar 
com qualidade nos espaços de decisões políticas e jurídicas e na busca coletiva de 
seus direitos, frente a problemática gerada pela atividade minerária. 

6) Articulação Antinuclear Brasileira - Bahia 

São Paulo

1 $4.983
Mata 

Atlântica

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Caiçara; 
Comunidades 
Tradicionais

1 $5.000 Construção de 
Capacidades

Barragens; 
Quilombolas

1 $2.031 Urbano Construção de 
Capacidades

Infraestrutura
; Copa do 

Mundo

Vários

1 $4.468 Mata 
Atlântica

Construção de 
Capacidades

Redes; 
Conservação

1 $4.468 Todos Construção de 
Capacidades Energia

2 $12.505 Amazônia

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza.

Infraestrutura
; Convenção 

169

Brasil 65 $353.558
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Desenvolver ações em nível nacional e local para alertar sobre os perigos da energia 
nuclear e dialogar sobre as reais possibilidades de um modelo energético que leve em 
conta a justiça social e ambiental. 

7) Grupo de Turismo Comunitário - Ceará 

Fortalecer a participação do Assentamento Maceió na Rede Tucum, com vistas a 
potencializar a realização do turismo como estratégia para mobilização de recursos e 
garantia de território. 

8) Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social – Distrito Federal 

Divulgar e manter informada a sociedade sobre a realização do Fórum Social 
Temático-Energia, para uma Nova Política Energética. 

9) Rede Feiras de Economia Solidária DF e Entorno (RFEcosol-DFE) – Distrito 
Federal 

Realização de “Feiras Limpas” tendo como base a cartilha "Feira Limpa" de boas 
práticas socioambientais. 

10) Associação dos Produtores Rurais Novo Progresso – Goiás 

Desenvolver metodologia agro ecológica através de unidades demonstrativas com o 
objetivo de promover segurança alimentar e geração de renda. 

11) FETRAG-GO – Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar do Estado de Goiás 

Promover ações de preservação ambiental por meio da produção de alimentos de 
base agroecológica, considerando a participação efetiva das mulheres e jovens 
rurais do campo. 

12) Associação dos Moradores de terra de São Miguel – Maranhão 

Conservar a biodiversidade com geração de renda na comunidade de São Miguel em 
Rosário, utilizando boas práticas socioambientais. 

13) União Moradores do Taim 

Preservar a cultura tradicional da comunidade com um crescimento sustentável 
dentro do contexto em desenvolvimento promovendo novas técnicas sustentáveis. 

14) Associação dos Amigos de Buriti – AMIB 

O objetivo central do projeto é promover atividades produtivas e ambientais nas 
áreas de Chapada que garantam a conservação da biodiversidade e o incremento na 
geração de renda e na segurança alimentar dos agricultores familiares. 

15) Instituto Nacional de Apoio Profissional – INAP 

Desencadear no âmbito das comunidades de quebradeiras de coco babaçu envolvidas 
pelo projeto a necessidade de adoção de padrões produtivos e organizacionais para 
criar condições de produzir mais, vender melhor preservando os babaçuais através de 
manejo adequado sem corte de cachos, sem derrubadas, sem queimadas e sem uso 
de agrotóxicos envolvendo todos os membros da família das quebradeiras. 

16) Associação Regional das Produtoras Extrativista do Pantanal – ARPEP – Mato 
Grosso 

Fortalecer as iniciativas de preservação da sociobiodiversidade do cerrado mato-
grossense e a resistência e organização produtiva e social de grupos de mulheres por 
meio do extrativismo. 
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17) Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Clara (Grupo de Mulheres 

da Paz) – Mato Grosso 

Fortalecer a organização social, produtiva e econômica das mulheres rurais do PA 
Nova Cotriguaçu através do beneficiamento da produção e do acesso ao mercado. 

18) Fórum Teles Pires – Mato Grosso 

Ampliar o suporte jurídico e de controle social ao número de comunidades 
diretamente atingidas pelas atividades do projeto Observatório Energético do Teles 
Pires. 

19) Fórum Mato-Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Revitalização da sede do Formad como espaço acolhedor de trabalho e de reuniões 
de formação para as organizações ambientalistas do Mato Grosso em particular as 
integrantes do CONSEMA. 

20) Comissão Pastoral da Terra 

Discutir Política Ambiental no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – 
Consema para fortalecimento da rede socioambiental e aumento de sua incidência 
política 

21) Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental – INSTITUTO GAIA 

Discutir Política Ambiental no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – 
Consema para fortalecimento da rede socioambiental e aumento de sua incidência 
política 

22) Sociedade Fé e Vida – Associação Socioambiental e Cultural Fé e Vida  

Discutir Política Ambiental no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – 
Consema para fortalecimento da rede socioambiental e aumento de sua incidência 
política. 

23) Instituto Floresta de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável 

Discutir Política Ambiental no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – 
Consema para fortalecimento da rede socioambiental e aumento de sua incidência 
política. 

24) Grupo Semente – Semeando para o Desenvolvimento Sustentável 

Discutir Política Ambiental no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – 
Consema para fortalecimento da rede socioambiental e aumento de sua incidência 
política. 

25) Grupo Semente – Semeando para o Desenvolvimento Sustentável 

Discutir Política Ambiental no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – 
Consema para fortalecimento da rede socioambiental e aumento de sua incidência 
política. 

26) Programa de mestrado em Direito Agroambiental – UFMT 

Potencializar as ações das ONGs na atuação do Consema, fornecendo apoio técnico-
jurídico, para subsidiar as decisões proferidas e as proporções propostas pelos 
Conselheiros representantes das ONGs. 

27) Federação de órgãos para assistência social e educacional (FASE) 

Fortalecer a rede de comunicadores e o poder de mobilização das organizações 
socioambientais do Mato Grosso e dar visibilidade às discussões e decisões do 
CONSEMA. 
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28) Fórum Teles Pires 

Empoderar as ações da sociedade civil para incidir no licenciamento ambiental das 
hidrelétricas de São Manoel e Sinop e garantir que as ações mitigatórias e de 
compensação sejam aplicadas. 

29) Associação dos Moradores da Comunidade do São Francisco – Mato Grosso do 
Sul 

Reconhecer e legitimar a comunidade do São Francisco e sua associação como 
resistência aos processos de expulsão promovidos por entidades locais às 
comunidades pantaneiras, ampliando o debate sobre a violação do direito ao 
território e estruturando a ampliação de acesso a renda por meio do Turismo de 
Bases Comunitárias em nossa região. 

30) Associação dos Moradores da Comunidade de Antônio Maria Coelho – Mato 
Grosso do Sul 

Empoderar as famílias da comunidade Antonio Maria Coelho, com a melhoria da 
renda familiar, ampliando a produção de farinha de bocaiuva e consolidando a 
comercialização dos produtos artesanais via inserção dos produtos no Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) da Prefeitura Municipal de Corumbá. 

31) Associação dos Ribeirinhos da Barra do São Lourenço 

O objetivo central é dar continuidade as tecnologias sociais em desenvolvimento e 
aplicação na região; reduzindo em 50% o consumo de diesel para os geradores, o uso 
de lenha para fogões, e reduzir a ocorrência de doenças crónicas transmitidas pela 
água. Indiretamente espera-se que as tecnologias e conceitos apresentados às 
pessoas sejam disseminados a outras comunidades próximas e também que sejam 
aplicadas em outras finalidades não previstas, mostrando a assimilação da 
tecnologia. 

32) Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Olhos D'água – Minas Gerais 

Adquirir recursos para colocar cobertura em estrutura física já adquirida, onde vai 
funcionar a Casa de Vivência para beneficiamento de plantas e confecção de 
fitoterápicos e atendimento à comunidade com terapias naturais 

33) Espaço Unidade em Casa Branca – Minas Gerais 

Fortalecer os laços comunitários e a Unidade das pessoas de Casa Branca para 
impedir que um projeto de mineração destrua as principais nascentes de 
abastecimento público da região 

34) Rede Terra Viva – Minas Gerais 

Impulsionar a comunicação da Rede com o público para que ela possa ganhar escala e 
seguir se adequando aos novos desafios (aumento de aluguel e feiras semanais) – 
Feira de produto agro ecológicos. 

35) Associação Amanu – Educação, Ecologia e Solidariedade 

Fortalecer o grupo de feirantes da Raízes do Campo para enfrentarem os desafios de 
manutenção do empreendimento de forma coletiva, se capacitando continuamente e 
criando espaços para a avaliação e a elaboração de estratégias de melhorias e 
divulgação. 

36) Mutirão pela Cidadania – Pará 
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Reunir a equipe e os parceiros do Movimento Xingu Vivo para Sempre para definir as 
estratégias de ação frente aos avanços das violações de direitos humanos, ambientais 
e trabalhistas pro Belo Monte. 

37) Movimento Munduruku Ipereg Ayu – Pará 

Continuar o processo de fortalecimento do movimento Ipereg Ayu com a realização 
de um novo encontro, desta vez ocorrendo na aldeia Teles-Pires que foi invadida e 
destruída por policiais em 2012, em uma operação chamada eldorado. Encontro tem 
como objetivo monitorar as ações e formações realizadas pelo Movimento Ipereg Ayu, 
bem como ampliar e fortalecer os contatos entre as aldeias, visto que a aldeia Teles 
Pires encontra-se bem distante o que dificulta o diálogo e interação com as demais.  

38) Mutirão pela Cidadania – Pará 

Defender os direitos do povos indígenas e outras populações tradicionais do Xingu e 
Tapajós frente às ameaças dos Complexos Hidrelétricos de Belo Monte e Teles Pires/
Tapajós, demonstrando para a sociedade brasileira os efeitos maléficos, inclusive 
para a democracia brasileira, da manipulação de instituições do Executivo e 
Judiciário no planejamento, licenciamento e execução desses mega 
empreendimentos. 

39) Associação de Produtores e Produtoras Rurais da Agricultura Familiar do 
Município de Tomé-Açu – APRAFAMTA – Pará 

Criar oportunidades de agregação de renda e desenvolvimento sustentável através da 
Biodiversidade 

40) Cooperativa de Produtores Extrativistas Florestais e Marinhos da Ilha de 
Marajó – COOPEMAFLIMA – Pará 

Criar oportunidades de agregação de renda e desenvolvimento sustentável através da 
Biodiversidade 

41) Grupo de Defesa da Amazônia – GDA – Pará 

Definir e detalhar as estratégias consolidando as bases de um plano de ação do 
Movimento Tapajós Vivo em toda a Bacia do Tapajós, na tentativa de unificar a luta 
contra o barramento do Rio e seus afluentes. 

42) Movimento Ipereg Ayu - Pará 

Avançar nas alianças do Movimento Munduruku Ipereg Ayu, tendo em vista a ameaça 
de violação aos direitos indígenas por parte dos grandes projetos do governo na 
região dos Rios Tapajós, Teles Pires e afluentes. 

43) Colônia de pesca Z -12 - Vitória do Xingu, Pará – Brasil 

O objetivo geral do projeto é realizar o monitoramento independente do impacto 
sobre a pesca e os pescadores, na região de Vitória do Xingu, provocado pela 
implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte. O objetivo mais abrangente do 
processo é o fortalecimento da colônia de pesca e o embasamento de suas denúncias 
e reinvindicações junto ao Ibama e a empresa Norte Energia S.A. e demais 
instituições governamentais competentes. 

44) Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Rainha dos Anjos – 
Paraíba 

Reestruturar as áreas de reserva ambiental pertencente ao projeto do assentamento 
Rainha dos Anjos, com o apoio da Unidade Demonstrativa para o desenvolvimento do 
ensino e aprendizagem com a conscientização ambiental, produção de mudas nativas 
e preservação da fauna e flora da Paraíba. 
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45) Cooperativa de Ecoturismo de Guaraqueçaba Cooperguará – Ecotur - Paraná 

Fortalecer o ecoturismo de base comunitária no litoral norte do estado do Paraná, 
por meio do apoio à Cooperativa de Ecoturismo – Cooperguará Ecotur, como forma de 
promover o desenvolvimento regional sustentável. 

46) Ação Comunitária Caranguejo Uçá - Pernambuco 

Fazer um documentário de 20 minutos em formato de mídia digital, com o intuito de 
registrar as diversas modalidades e apetrechos da pesca artesanal, apresentadas nas 
comunidades da Ilha de Deus, bem como das suas potencialidades e desafios. 

47) Cooperativa Sustentável do Flecha (COOPERSUF) - Piauí 

Recuperação de área degradadas, evitando desmatamentos e queimadas, tornando-se 
uma área produtiva com uso racional da terra e da água, de maneira sustentável e de 
baixo custo, na produção de hortaliças e verduras orgânica, promovendo alimentação 
de qualidade, para os moradores região. 

48) Comissão de Moradores do Pico do Santa Marta – Rio de Janeiro 

Criar as bases para a construção de princípios de moradia sustentável e atividades de 
geração de renda que sejam sustentáveis e estejam em harmonia com o meio 
ambiente. 

49) ACUCA – Associação Cultural do Camorim – Rio de Janeiro 

Despertar os moradores do local quanto ao valor do Parque da Pedra Branca e a 
importância da sua conservação, criando o hábito salutar da preservação da floresta 
e mecanismos para que se estabeleça a formação de “Guardiões do Camorim” que 
acabam tornando-se vigilantes do Parque, evitando a ocupação ilegal e a degradação 
ambiental. 

50) Comissão de Justiça e Paz de Macau/RN 

Proporcionar a população da RDSEPT conhecimentos sobre Saneamento Básico e 
Ambiental e aos pescadores conhecimentos de mecânica que possa auxiliá-los no seu 
dia a dia na atividade pesqueira. 

51) Comunidade Morada da Paz –Compaz – Rio Grande do Sul 

Promover a construção de SAF’s como alternativa sustentável do ponto de vista 
socioambiental para o desenvolvimento de regiões de fronteira entre os municípios 
de Triunfo e Montenegro/RS. 

52) ONG Politicas Públicas Outro Mundo é Possível – PPOMP – Rio Grande do Sul 

O Projeto Defesa dos Bens Comuns e Bem Viver- Santo Ângelo/RS, promover a defesa 
dos bens comuns e a disseminação das ações de reciclagem e a reeducação alimentar 
e de saúde na defesa do bem viver e dos recursos naturais. 

53) Instituto Madeira Vivo – IMV – Rondônia 

Viabilizar o fortalecimento da Aliança dos Rios da Panamazônia junto aos povos e 
comunidades de outros estados e países Panamazônicos que se encontrarão na cidade 
de Macapá no mês de maio. 

54) Instituto Madeira Vivo – IMV - Rondônia 

Viabilizar o Programa de Comunicação da Rede de Entidades em Defesa da Vida como 
instrumentos de comunicação a serviço da justiça socioambiental e cultural dos 
povos e comunidades da bacia do Madeira, afetadas e ameaçadas no Brasil, Bolívia e 
Peru pelo Complexo Hidrelétrico no rio Madeira e outras obras, denunciando o Tráfico 
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Humano, considerando também a população de haitiano e bolivianos presente na 
região. 

55) Instituto Madeira Vivo – IMV 

Viabilizar a participação de representantes de movimentos sociais das bacias do 
Madeira, Xingu e Tapajós no Fórum Social Temático – Energia, para debater e divulgar 
a problemática atual da construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, sobretudo 
em termos de impactos socioambientais, violações de direitos humanos e legislação 
ambiental, estratégias de mobilização de grupos atingidos e ameaçados em prol de 
seus direitos e meios de vida sustentáveis, e implicações para a construção de numa 
nova política energética para o Brasil, pautada em princípios de justiça 
socioambiental 

56) Comissão de Articulação do Movimento Indígena de Rondônia, Noroeste do 
Mato Grosso do Sul do Amazonas 

O projeto POTYRÕ: Assembleia de Avaliação e Planejamento do Movimento Indígena 
de RO, noroeste do MT e sul do AM, busca viabilizar a participação de lideranças 
indígenas desta vasta região. 

57) Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol – CIFCRSS – 
Roraima 

Apoiar atividades que promovam a difusão e valorização das sementes indígenas, 
após a III Feira de Ciências e Sementes dos Povos Indígenas de Roraima 

58) Ações para Preservação dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Econômico 
Racional - APRENDER Entidade Ecológica – Santa Catarina 

Colaborar no processo de (in)formação de cidadãos e cidadãs que tenham interesse 
em conhecer ou participar mais profundamente da criação e gestão de Unidades de 
Conservação. 

59) União dos Moradores da Jureia – São Paulo 

Ampliar o nível de articulação e mobilização das comunidades Tradicionais da Jureia 
nos municípios de Peruíbe e Iguape na luta dos direitos pela permanência legal no 
território. 

60) ID – São Paulo 

Promover a estreia de documentário para conscientizar a população e as gestões 
governamentais sobre a importância de maior transparência e planejamento nas 
reformas públicas de infraestrutura urbana, com o objetivo de difundir a informação 
sobre os altos impactos sociais e ambientais provocados por mudanças em função de 
grandes eventos como o da Copa do Mundo. Juntamente com a estreia do curta-
metragem “Viela G Casa 3”, serão exibidos outros dois curtas-metragens apoiados 
dentro do projeto A Copa do Mundo em Meu Lugar: “Quando o Trilho passa à Porta de 
Casa” e “Gol Contra”. 

61) EAACONE: Equipe de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras 

Fortalecer a resistência da população do Vale do Ribeira nos Estados de São Paulo e 
Paraná, contra os projetos de construção de barragem no rio Ribeira de Iguape, 
atualizando o conhecimento sobre o futuro da região tão rica em sociobiodiversidade 
e tão ameaçada pelos projetos de barramento, através das informações contidas no 
livro “A Saga de um Povo”. 

62) Justiça Global – Vários 
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Constranger o Estado brasileiro perante a sociedade internacional para pressionar 
quanto à exclusão do instituto da suspensão de decisões judiciais do ordenamento 
jurídico interno. 

63) Uma Gota no Oceano - Vários 

Promover a valorização dos povos indígenas de modo a conquistar o apoio da opinião 
pública para não permitir as mudanças na legislação que assegura os direitos 
indígenas no Brasil. 

64) Rede de ONG's da Mata Atlântica 

Manter a comunicação da Rede de Ong’s da Mata Atlântica para consolidar os 
dispositivos de proteção da Mata Atlântica, viabilizando sua conservação, restauração 
e uso sustentável 

65) Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social 

Promover uma nova política para o setor elétrico no Brasil à altura dos desafios do 
século 21, baseada em princípios de eficiência energética, justiça social, respeito à 
diversidade cultural, participação democrática e sustentabilidade ambiental. 

Quadro 2.4 – Chile, Bioma, Estratégia e Tema. 

Projetos: 

1) Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF Filial Aisén 

Comemorar o Dia Internacional de luta contra as barragens e pelos rios livres e 
manter outras ações da campanha regional da Patagônia sem represas face ao 
projeto Rio Cuervo. 

2) Corporación Octavio Jara Wolff 

Criar consciência sobre a importância dos rios, florestas e biodiversidade e a 
necessidade imprescindível de protegê-los das construções de grandes obras de 
infraestrutura. 

3) Agrupación Aisén Reserva de Vida 

Dar continuidade a oito anos de da campanha Patagônia sem Represas a nível 
regional. 

Região Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Aysén 2 $9.970 Patagônia

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Infraestrutura
, Barragens e 
Energia

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Biobio 1 $5.121 Todos Construção de 
CapacidadesSantiago 1 $5.068 Patagônia

Chile 4 $20.519
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4) Fundación Futaleufú Riverkeeper (ONG Guardianes del Río Futaleufú) 

Conscientizar a população sobre as ameaças socioambientais que podem afetar a 
bacia do Rio Futaleufú. 

Quadro 2.5 – Colômbia, Bioma, Estratégia e Tema. 

1) Corporación Com-Unidad Comunicación para el Desarrollo Social 

Fortalecer a defesa da Bacia do Rio Magdalena no Departamento de Huila nos 
Comités Locais integrantes da Associação dos Afetados de Quimbo – Asoquimbo. 

2) Otros Mundos Colombia 

Gerar um processo de formação interno do Movimento Colombiano de Afetados por 
Barragens – Movimento Rios Vivos – para formar uma liderança coletiva que possibilite 
as defesa dos direitos das comunidades afetadas pela construção de um projeto 
energético popular. 

3) Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Uwas 

Apoiar a proteção territorial mediante o desenho de uma estratégia jurídica que 
permita a salvaguarda integral do povo da nação indígena Uwa.  

4) Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” 

Executar uma estratégia de exigibilidade jurídica para a proteção da bacia do rio 
Magdalena e dos mais de 12.000 habitantes tradicionais afetados em seu direitos 
fundamentais pela construção do projeto hidroelétrico “El Quimbo”. 

5) Fundación Mundos Posibles 

Depart. Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Huila
1 $4.712

Amazônia

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Infraestrutura
, Barragens e 
Energia

1 $5.406 Construção de 
Capacidades

Cudinamarca

1 $5.071 Construção de 
Capacidades

1 $5.147

Proteção do 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Boyacá 1 $4.827

Proteção do 
Te r r i t ó r i o , 
D i r e i t o s 
Humanos e da 
Natureza

D i r e i t o s 
I n d í g e n a s , 
Infraestrutura
, Petróleo e 
Energia.

Colombia 5 $25.163
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Gerar um Espaço de diálogo nacional que oriente de forma interdisciplinar ações para 
a proteção do Rio Magdalena e seus territórios e permita traçar propostas para o 
controle coletivo dos territórios que garantem o buen vivir. 

Quadro 2.6 – Equador, Bioma, Estratégia e Tema. 

1) Asociación de Desarrollo Comunitario San Pablo 

Declarar a nulidade do contrato de geração hidroelétrica de 8 de Março de 2012 e da 
concessão de uso de águas pela companhia Hidrotambo outorgada pela SENAGUA, 
para que os habitantes da região possam fazer uso das águas e terras sem problemas. 

2) Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador -    
Ecuarunari. 

Incidir para que a Lei de Aguas incorpore as 5 propostas apresentadas pelos povos 
indígenas com a finalidade de garantir o acesso equitativo à água e proteger os seus 
territórios do extrativismo. 

3) Fundacion Centro Lianas 

Proporcionar acompanhamento legal ao Povo Kichwa de Sarayaku para o 
cumprimento por parte do estado Equatoriano da sentença da corte Interamericana 
de Direitos Humanos no caso Povo Indígena Sarayaku v. Equador. 

4) Federación Binacional del Pueblo Zápara del Ecuador y Perú – FEBPZEP 

Coletar e sistematizar informações sociais, ambientais e jurídico organizativas sobre 
as comunidades Sápara que vivem no território afetado pelos blocos petroleiros 79 e 
83 da Ronda Sur Oriente, para que as comunidades possam formular uma estratégia 
de fortalecimento de suas capacidades para defesa de seus direitos coletivos e um 
plano de monitoramento do pleno exercício de seus direitos territoriais, 
especialmente o direito à consulta prévia, livre e informada. 

  Quadro 2.7 – Perú, Bioma, Estratégia e Tema. 

Província Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Bolívar 1 $5.147

Amazônia

Proteção de 
Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Direitos 
Indígenas, 
Infraestrutura
, Petróleo e 
Energia.

Pichincha 3 $15.629

Ecuador 4 $20.776

Depart. Projeto Doação Bioma Estratégia Tema

Loreto

1 $6.000

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

Direitos 
Indígenas, 
Infraestrutura
, Petróleo e 
Energia.

1 $5.569 Construção de 
Capacidades

1 $5.274 Proteção de 
Território, 
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1) FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza) 

Busca maior transparência e responsabilidade das indústrias extrativas na Amazônia 
através do monitoramento independente dos territórios indígenas na bacia do rio 
Pastaza. 

2) Jóvenes Promotores en Derechos Humanos – JOPRODEH Pucallpa 

Melhorar a capacidade dos realizadores jovens de Pucallpa, no tratamento 
audiovisula de temas ambientais, culturais e desenvolvimento regional. 

3) Asociacion Cocama para el Desarollo y Conservacion San Pablo de Tipishca – 
ACODECOSPAT 

Garantir e fortalecer a participação indígena do povo Kukama Kukamiria de bacia do 
rio Marañon no processo de planejamento e preparação, com o estado, da consulta 
prévia dos lotes petroleiros 193, 173 e 194 para a obtenção de acordos e consensos 
entre o Estado e o Povo Kukama. 

4) Asociacion Cocama para el Desarollo y Conservacion San Pablo de Tipishca – 
ACODECOSPAT 

Interpor as ações legais que sejam necessárias para realizar a avaliação territorial 
dos rios Tigre e Pestaza e das áreas compreendidas entre estas bacias que têm 
atividade petroleira. 

5) Articulação Regional Amazônica – ARA 

Preparação do III Encontro Pan Amazônico que tem como objetivo “Promover uma 
visão ampla e compartilhada do futuro da Pan Amazônia e fortalecer o papel da 
região nas negociações e acordos da COP 20, divulgando informações e coordenando 
esforços de colaboração da sociedade regional para enfrentar os desafios avanço da 
mega infraestrutura, do desmatamento e das mudanças climáticas na Pan Amazônia”.  

Junin 1 $ 4.767

Amazônia

Território, 
Direitos 
Humanos e da 
Natureza

Energia.

Ucayalli 1 $5.071 Construção de 
Capacidades

Infraestrutura 
e Áreas 
Protegidas

Região 
Metroplitana 

de Lima

2 $11.290
Pan-Amazônia 
e Mudanças 
Climáticas1 $19.166

Incidência 
Política e 
Governança 
Inclusiva

2 $12.496 Construção de 
Capacidades

Articulação 
Internacional; 
Litigio 
Estratégico; 
Liderança de 
genero 
(mulheres)

Peru 10 $69.238

!  20



!
6) Articulação Regional Amazônica - ARA 

Apoiar a Secretaria Executiva da Articulação Regional da Amazônia – ARA na gestão de 
recursos e coordenações com os diversos atores no III Encontro Pan Amazônico, 
Agosto 2014.  

7) Central Asháninca del Río Ene 

Proporcionar assistência legal e política às famílias ashaninkas da bacia do Rio Ene 
com relação à exploração do lote 108 pela empresa Plus Petrol. 

8) Articulação Regional Amazônica – ARA 

Apoiar a secretaria executiva da Articulação Regional da Amazônia – ARA na gestão de 
recursos e coordenações dos diversos atores na preparação do III Encontro Pan-
Amazónico em Lima, Peru em Agosto de 2014. 

9) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible - IDLADS Perú 

Promover a difusão do litigio estratégico em defesa do ambiente, das experiências de 
controle social sobre as grandes obras de infraestrutura da região e a experiência de 
mulheres líderes na luta pela defesa do meio ambiente. 

10) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible - IDLADS Perú 

Publicação eletrônica e filmagem das apresentações no evento “O litigio estratégico 
em defesa do ambiente, das experiências de controle social sobre as grandes obras 
de infraestrutura da região e a experiência de mulheres líderes na luta pela defesa 
do meio ambiente   marco da Cumbre de los Pueblos frente às Mudanças 
Climáticas” (COP 20) 
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