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Relatório anual de 2015 
 
O ano de 2015, foi mais um ano especial em que concretizamos apoios a 126 projetos na América do 
Sul, num montante de R$ 2.852.447,06 e U$S 848.706,98. Estas doações foram distribuídas a partir 
das diferentes fontes de recursos nos diferentes programas do nosso fundo. Fundo Socioambiental 
FSA CAIXA (Programa Desenvolvimento Sustentável para o Fortalecimento das Comunidades), Mott 
Foundation (Programa Sul Americano), Global Greengrants Fund (Programa de Ecossistemas e 
Pessoas) e Donor Advised Grants (Programa de Doações Direcionadas). 
 
A seguir um resumo dos apoios realizados em todo o ano de 2015 por programa. 
 

 Programa Desenvolvimento Sustentável para o Fortalecimento das Comunidades: Foram 
apoiados 50 projetos (R$ 1.478.774,14/$469.452,52) através do Edital “Fortalecimento de 
Comunidades na Busca pela Sustentabilidade” nos temas, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade, Mudanças Climáticas, Energia, Mata Atlântica, Regiões Marinho Costeiras e 
Geração de Renda Sustentável. Dentro deste programa, foi possível realizar a capacitação de 
48 das organizações aprovadas no Edital. Foram 5 dias de formação, em temas como Gestão 
de Projetos, Comunicação e Planejamento Estratégico com um investimento total de (R$ 
168.880,00/$54.435,00). 
 

 Programa Sul Americano:  Foram selecionados e apoiados 40 projetos (R$ 742.842,85/$ 
197.058,26). Em temas como controle social sobre impactos de barragens, exploração 
petrolífera e,  mega projetos de infraestrutura, assim como alternativas energéticas, 
mudanças climáticas e defesa de direitos indígenas. 
 

 Programa de Ecossistemas e Pessoas: Foram apoiados 34 projetos (R$ 522.600,07/$ 
148.408,30), em temas como, segurança química, mineração, mudanças climáticas, recursos 
hídricos, justiça ambiental, agroecologia, direitos indígenas, proteção das florestas e 
segurança alimentar. 
 

 Programa de Doações Direcionadas: administramos 2 doações da empresa Lush no total de  
(R$ 108.230,00/$ 33.787,40) para apoio à autodemarcação da terra indígena Sawré-Muybu e 
para a Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. 

 
Em relação ao ano de 2014, tivemos um aumento de doações, especialmente em decorrência da 
parceria com o Fundo Socioambiental FSA CAIXA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 

Evolução dos Apoios R$ 
 2005 -2015 

 

 
 
 

Evolução dos Apoios $ 
2005 -2015 

 
 

338.611 
433.379 

515.558 
669.530 

881.794 
803.053 

723.564 
834.976 

1.135.852 
1.213.676 

2.852.447 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

3 

 

 
 
 
Abaixo quadro com resumo e comparativo para os dois anos das fontes de financiamento. 
 
Quadro 1 – Doações por Fundo (2014/2015) - $ e R$ 
 

Fundo 

2014 2015 

Projetos Doação ($) Doação R$ Projetos Doação ($) Doação (R$) 

FSA CAIXA - - - 50 $ 469.452 1.478.774 
Mott 
Foundation 

43 $ 226.964 512.724 40 $ 197.058 742.843 

GGF 30 $ 127.215 294.543 34 $ 148.408 522.600 
Donor Advised 
Grant 

6 $ 96.756 217.708 2 $ 33.787 108.230 

IAF 11 $ 53.294 117.247 - - - 

SWIFT 5 $ 25.594 61.385 - - - 

Both Ends 2 $4.090 10.069 - - - 

Total 97 $ 533.914 1.213.676 126 $848.705 2.852.447 

 
As doações foram distribuídas da seguinte maneira por país: 
 

 94 projetos - Brasil  

 7 projetos - Peru 

 5 projetos - Argentina 

 5 - projetos Colômbia 

 5 projetos - Equador 

 4 projetos - Bolívia 

 3 projetos - Chile 

 2 projetos - Paraguai 
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 1 projeto - Venezuela 
 
Esta distribuição reflete o fato que o maior investimento recebido pelo Fundo Socioambiental CASA 
para doação era brasileiro com destino ao Brasil e o único apoio para doações fora do Brasil neste 
ano foi o do Programa Sul Americano (Mott) que em 2015 nos permitiu concretizar 40 apoios e 
destes 14 foram no Brasil e 26 em outros países da América do Sul. 

Atuamos dentro de quatro eixos programáticos: 

 Proteção dos Territórios, Direitos Humanos e da Natureza - Projetos que incluam os seguintes 
temas: resistência, defesa dos modos de vida, conservação, justiça social e ambiental. 
 

 Construção de Capacidades- Projetos que incluam os seguintes temas: Fortalecimento 
institucional, formação, educação, capacitação prática e formação de lideranças. 
 

 Incidência Política e Governança Inclusiva- Projetos que incluam os seguintes temas: 
organização, participação, mobilização, diálogo, acompanhamento de negociações. 
 

 Transição para a Sustentabilidade - Projetos que incluam os seguintes temas: geração de renda, 
agroecologia, qualidade de vida, economia alternativa e solidaria soluções inovadoras. 

 
Tendo em conta estas definições, mas sempre ressaltando que muitos temas se interpõem e têm 
interface entre si,  os gráficos a seguir demonstram como foi realizada a distribuição dos apoios. 
 

 
 
 

Construção de Capacidades, assim com no ano de 2014, foi a estratégia mais apoiada durante o ano, 
embora exista um equilíbrio, em termos globais, entre as quatro estratégias. 
 

37% 

21% 

17% 

25% 

Doações por Estratégia - 2015 

Construção de Capacidades

Incidência Politica e Governança Inclusiva

Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza

Transição para a Sustentabilidade



 

5 

 

 
 
 
Neste gráfico podemos observar que Transição para a Sustentabilidade tem um peso maior quando 
isolado em relação ao restante da América do Sul, isto porque os apoios no Programa Sul Americano 
estão relacionados com projetos de Infraestrutura e Energia que estão mais concentrados em 
Construção de Capacidades, Incidência Política e Proteção do Território, gráfico abaixo. 
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Construção de Capacidades 
 
1) Organização: Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) 
(R$ 19.200,00, $ 6.215,80, Buenos Aires, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Campaña de Observación 2015. 
 
Aprofundar a sistematização e produção de conhecimento e toda a ação que contribua para garantir 
uma melhor compreensão sobre os diferentes aspectos dos conflitos pelos recursos naturais no 
âmbito, nacional, provincial e local.  
 
Incidência Política e Governança Inclusiva 
 
2) Organização: Ala Plástica 
(R$ 19.185,48, $ 5.932,00, La Plata, Buenos Aires, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto:  Las Cuencas Como Laboratorio de Gobernanza – Publicaciòn 
 
Publicação de um livro sobre a experiência, “Las Cuencas Como Laboratorios de 
Gobernanza”,desenvolvida  durante o ano de  2014, com apoio do CASA e que envolveu mais de 40 
organizações, envolvendo artistas e investigadores nacionais e internacionais que trabalham com 
práticas territoriais relacionadas a bacias hidrográficas na América e Europa 
 
3) Organização: Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas) / Observatorio Petrolero 
Sur (OPSur) 
(R$19.498,37, $ 5.158,30, Buenos Aires, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Justicia ambiental en la industrialización de los hidrocarburos, Etapa II 
 
Editar e imprimir uma publicação realizada a partir do trabalho de grupos de ativistas e 
investigadores, com o objetivo de pensar e questionar as refinarias  e pólos petroquímicos como 
parte da indústria petrolífera nacional desde a perspectiva da Justiça Ambiental, e por sua vez, 
confrontar os discursos  de naturalização do risco tóxico e a criação de zonas de sacrifício. 
 
4) Organização: Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS 
(R$ 19.175,00, $ 5.072,75, Córdoba, Programa Sul Americano) 

 
Título do projeto: Una aproximación a las inversiones chinas en Argentina: monitoreo de dos 
proyectos de infraestructura en las provincias de Córdoba y Entre Ríos. 
 
Desenvolver ações de investigação e monitoramento sobre os projetos de infraestrutura com 
potencial financiamento de bancos chineses nas províncias argentinas de Córdoba e Entre Ríos, com 
o objetivo de adquirir uma maior e melhor compreensão do comportamento e particularidades 
destes investimentos no país e na região e suas características em termos de transparência, 
participação e regulação socioambiental. 
 
5) Organização: Fundación M’Biguá – Ciudadanía y Justicia Ambiental 
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(R$ 19.425,00, $ 5.138,89, Paraná, Entre Ríos, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: “Monitoreo e incidencia sobre la política de inversiones de la República Popular 
China en los grandes ríos y delta de la Provincia de Entre Ríos, Argentina”. 
 
Monitoramento e incidência política frente aos órgãos responsáveis e outros atores interessados da 
sociedade civil para o cumprimento das leis de participação e informação  pública, estudos de 
impacto ambiental (EIA), estudos de impacto ambiental acumulativo (EIAA) e avaliação ambiental  
estratégica (EAE), dos projetos de grandes obras, social e ambientalmente sensíveis, financiadas pela  
República Popular da China na Província de Entre Ríos. 

 
Bolívia 
 
Incidência Política e Governança Inclusiva 
 
6) Organização: Articulação Regional Amazônica – ARA Bolivia 
(R$ 17.450,00, $ 5.649,26, Santa Cruz de la Sierra, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Conservando la amazonía, pulmón del plantea 
 
Contribuir para a conservação do bioma Amazônico, através da elaboração de cenários amazônicos 
que permitam dar a conhecer o estado de conservação do bioma, os desafios que enfrenta e as 
ações que a sociedade civil organizada deve realizar para manter o ecossistema e suas funções o 
mais conservadas possível.  
 
7) Organização: Organização Comunal da Mulher Amazónica “OCMA” 
(R$ 19.450,00, $ 5.000,00, Guayaramerin, Vaca Diez, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Ações de Conservação do Meio Ambiente da bacia do Rio Madeira em Beneficio 
das Povoações Ribeirinhas da Bolivia e Brasil. 
 
Contribuir na articulação  das ações de conservação do meio ambiente  e o direito à vida da  bacia do 
rio Madeira e Mamoré em beneficio das populações campesinas, indígenas, urbanas, castanheiros, 
fazendeiros e pescadores. 
 
8) Organização: Puente Entre Culturas/Cross Cultural Bridges-Bolivia 
(R$ 19.175,00, $ 5.072,75, Santa Cruz de la Sierra, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Articulación, participación, fiscalización e incidencia de la población local en los 
resultados de los planes estratégicos para el Pantanal Boliviano. 
 
Contribuir  para a  qualidade da participação local  e a articulação entre existentes e futuros planos 
estratégicos para o Pantanal boliviano de modo a levar em conta  o benefício da natureza e da 
população local.  
 
9) Organização: Sub Central Campesina de Tariquía/ Secretario Ejecutivo 
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(R$ 19.200,00, $ 5.079,37, Tariquía, Departamento de Tarijia, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: POR LA DEFENSA DE LA RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUÍA 
 
Promover o  exercício dos direitos ambientais,  individuais e  coletivos de homens e mulheres que 
vivem na Reserva Nacional de Flora e Fauna Tariquía. 
 
Brasil 
 
Construção de Capacidades 

 
10)Organização: AMA TERRA - Associação das Famílias Agroecológicas do Distrito de São Severino 
e seus Arredores de Gravatá. 
(R$ 29.864,00, $ 9.480,64, Gravatá, Pernambuco, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: CUIDANDO DAS ÁGUAS DA MATA 
 
Fortalecer as ações de manutenção das nascentes recuperadas na região do Brejo de Altitude do 
município de Gravatá, através de princípios e práticas agroecológicas. 
 
11) Organização: Associação dos Moradores da Comunidade do São Francisco 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Corumbá, Mato Grosso do Sul, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Fortalecimento, empreendedorismo e sustentabilidade da atividade apícola na 
comunidade do São Francisco no Pantanal Sul Mato Grossense. 
 
Sustentabilidade econômica pela regularização, formação empreendedora e aprimoramento da 
produção de mel na melhoria de renda das famílias da Comunidade São Francisco no Pantanal Sul.  
 
12)Organização: Associação CAJUEIRO – Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa sobre 
Juventude. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Goiânia, Goiás, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Protagonismo Juvenil para o Desenvolvimento Sustentável do Cerrado 
 
Promover o protagonismo, a qualificação e o acompanhamento de camponeses jovens da 
COOPERCOISAS de Iporá/GO para a implementação de viveiro de plantas frutíferas do Cerrado 
garantindo a geração de trabalho, renda, o desenvolvimento local e sustentável, possibilitando a 
permanência destes jovens no campo.  
 
13) Organização: Associação Comunitária dos Agricultores de Canafístula 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Apuiarés, Ceará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Semeando Agroecologia no Semiárido. 
 
Contribuir para fortalecer a produção agroecológica de mel de abelhas apis como forma de 
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incentivar o desenvolvimento comunitário e a conservação da natureza no distrito de Canafístula, 
município de Apuiarés. 
 
14)Organização: Associação Desenvolvimento Social Dos Pequenos Agricultores Rurais De Baixa De 
Anastácio E Adjacências Do Município De Ourolândia-Bahia 
(R$ 29.936,00, $ 9.503,50, Ourolândia, Bahia, FSA CAIXA) 
 
Título Do Projeto: Agroextrativismo Sustentável No Semiárido. 
 
Promover a preservação e o beneficiamento da produção agroextrativista, através da formação 
cidadã e do manejo sustentável na Comunidade de Baixa de Anastácio, do município de Ourolândia-
BA. 
 
15)Organização: Associação de Mulheres Extrativistas da Comunidade do Porto da Manga. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Corumbá, Mato Grosso, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Concretizar um novo sonho: o fortalecimento das Mulheres Extrativistas. 
 
O objetivo é congregar mulheres da Comunidade Porto da Manga, especialmente as que exerçam 
atividades econômicas como extrativismo. Apoiar, acompanhar e propor programas de Gênero, 
Educação, Produção e geração de renda, de interesse das mulheres na comunidade. 
 
16)Organização: Associação de Preservação do Meio Ambiente e dos Rios Amazônicos – 
APREMARA. 
(R$ 15.000,00, $ 3.968,25, Porto Velho, Rondônia, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Construindo a autonomia política das mulheres atingidas por barragens. 
Garantindo seus direitos, do lá vida em sociedade. 
 
Formar mulheres lideranças do MAB em Rondônia, para combate ao machismo seja ele, na busca de 
autonomia organizativa política, no movimento, ou mesmo no lar e na vida social. 
 
17) Organização: Associação dos Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade. 
(R$ 26.000,00, $ 8.253,97, Paraty, Rio de Janeiro, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Passeio de barco na Baía do FSA CAIXA d´aço (Trindade, Paraty, RJ): oportunidades 
para o desenvolvimento local e a conservação ambiental 
 
Contribuir com o fortalecimento da Associação dos Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade, 
bem como capacitar e estimular seus membros para a participação e gestão da instituição e do 
turismo de base comunitária que praticam. 
 
18) Organização: Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense. 
(R$ 28.800,00, $ 9.142,86, Chapecó, Santa Catarina, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Consolidação da produção orgânica da agricultura familiar através da capacitação e 
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da certificação de produtos Coloniais na Região Oeste Catarinense. 
 
Consolidação da produção orgânica da agricultura familiar através da capacitação e da certificação de 
produtos Coloniais na Região Oeste Catarinense.  
 
19) Organização: Associação dos Pequenos Produtores Rurais Juntos Chegamos Lá. 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Cotriguaçu, Mato Grosso, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Projeto de fortalecimento da produção familiar leiteira em Novo Horizonte 
 
Aumentar a produção leiteira com melhoramento genético do rebanho e boas práticas de com o 
objetivo de garantir um melhor manejo florestal. 
 
20) Organização: Associação dos Pequenos Produtores Rurais Santa Clara. 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Cotriguaçu, Mato Grosso, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Desenvolvimento do Beneficiamento comunitário e valorização da produção local, 
Santa Clara. 
 
Fortalecer a organização social, produtiva e econômica das mulheres rurais do PA Nova Cotriguaçu 
através da construção de uma unidade de beneficiamento comunitária em Santa Clara. 
 
21) Organização: Associação dos Trabalhadores Rurais Agroextrativistas do Itatupa e Baquia  – 
ATRAEIB. 
(R$ 29.830,00, $ 9.469,85, Gurupá, Pará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Projeto de processamento de frutas tropicais, segurança alimentar, geração de 
renda sustentável e fortalecimento das mulheres extrativista da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável – RDS ITATUPÃ – BAQUIÁ 
 
Mulheres extrativistas realizando o beneficiamento das frutas tropicais para a segurança alimentar e 
geração de renda com inclusão social e responsabilidade ambiental. 
 
22) Organização: Associação Grupo de Reflorestamento Agroindustrial Ouro Verde do Norte – 
Grupo de Mulheres Unidas 
(R$ 18.000,00, $ 4.585,99, Cotriguaçu, Mato Grosso, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Construindo a cozinha das Mulheres Unidas 
 
Promover fixação do homem no campo e a melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras 
do PA Nova Cotriguaçu, através do fortalecimento da organização social, produtiva e econômica das 
mulheres rurais da comunidade de Ouro Verde do Norte. 
 
23) Organização: AVISBA – Associação Saveiros de Vela de Içar da Bahia. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Maragogipe, Bahia, FSA CAIXA) 
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Título do projeto: Preservação dos Saveiros de Vela de Içar do Recôncavo Baiano. 
 
Estabelecer diretrizes para a preservação do patrimônio material e imaterial dos saveiros, bem com, 
geração de trabalho e renda dos pescadores saveristas, visando novos horizontes para o turismo 
náutico e étnico em Coqueiros, Maragogipe.  
 
24) Organização: Projetistas sem Fronteiras. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Santana de Parnaíba, São Paulo, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Aumento da Eficiência dos Sistemas de Aquecimento Solar (SAS) Instalados em 
Conjuntos Habitacionais, implantados através do Programa Minha Casa Minha Vida, através de 
capacitação e mobilização comunitária de associação de moradores. 
 
O objetivo geral do Projeto é aumentar a eficiência direta do uso dos Sistemas de Aquecimento Solar 
(SAS) com placas (coletores solares), em Conjuntos de Habitação de Interesse social, implantados 
através do Programa Minha Casa Minha Vida, através da capacitação e mobilização sócio-
comunitária das associações de moradores. 
 
25) Organização: Centro de Educação e Organização Popular. 
(R$ 12.777,57, $ 4.136,61, Picuí, Paraíba, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Mulheres Camponesas: Resignificando as Relações de Gênero no Semiárido 
Paraibano. 
 
Levar as mulheres camponesas à reflexão sobre os princípios da agroecologia na perspectiva do zelo 
pelo meio ambiente, tendo como enfoque as relações desiguais de gênero no âmbito da agricultura 
familiar, bem como o resgate da auto-estima e o empoderamento das mesmas em torno do trabalho 
produtivo e reprodutivo. 
 
26) Organização: Centro de Fomento Social e Cidadania Caminhos de Cunha – OSCIP. 
(R$ 12.000,00, $3.884,88, Cunha, São Paulo, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Caminhos da Sustentabilidade: Recuperar o rio hoje para garantir a água de 
amanhã. 
 
Promover formação local com foco na sustentabilidade dos recursos hídricos, utilizando as 
ferramentas da Educação Ambiental Agroecológica.  
 
27) Organização: Centro Dos Direitos Das Populações Da Região De Carajás- Fórum Carajás 
(R$ 15.850,00, $ 4.038,22, São Luís do Maranhão, Maranhão, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título Do Projeto: Projetos de Monoculturas e Projetos de Agricultura Familiar: Visões divergentes no 
Baixo Parnaíba Maranhense. 
 
Disseminar informações sobre os impactos da monocultura do eucalipto (transgênico) e da sua 
infraestrutura (portos, estradas, fábricas) para as comunidades  tradicionais do Cerrado maranhense. 
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28) Organização: Centro De Vivencia Ecológica E Cultural –Ame A Mãe Terra. 
(R$ 15.000,00, $ 3.968,25, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Programa Sul Americano) 
 
Título Do Projeto: “ Sustentabilidade , Saúde E Cidadania” 
 
Resumo: Contribuir Para Construção De Cidadania Plena De Pessoas impactadas pela construção do 
Porto de Suape, através de atividades que fomentam a participação social, sustentabilidade, 
sentimento de pertencimento, auto-estima e saúde. 
 
29) Organização: Comitê de Energia Renovável do Semiárido - CERSA 
(R$ 15.000,00, $ 3.968,25, Sousa, Paraíba, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Escola Solar – Disseminação da tecnologia fotovoltaica em Escolas Públicas da 
Paraíba. 
 
Promover a difusão tecnológica do uso da energia solar fotovoltaica em escolas públicas do estado 
da Paraíba. 
 
30) Organização: Cooperativa Agro Sustentável do Morro do Boim (COOPAMOB) 
(R$ 14.989,00, $ 3.818,85, Curimatá, Piauí, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Produção Agro Ecológico Sustentável em Comunidade Rurais do Interior do Piauí. 
 
Criação de um sistema agrícola sustentável em comunidade rural no semiárido piauiense 
promovendo uma melhor segurança alimentar e uma oportunidade de geração de renda. 
 
31) Organização: Cooperativa Catarse – Coletivo de Comunicação Ltda 
(R$ 12.350,00, $ 3.998,19, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Porto Sul – o avanço da mineração na Zona Núcleo do Corredor Central da Mata 
Atlântica. 
 
Dar visibilidade aos conflitos socioambientais relacionados à implantação do Projeto Porto Sul (porto 
e retroporto), em Ilhéus, para exportação de minério de ferro desde o sertão baiano, via ferrovia.  
 
32) Organização: Instituto Estrela do Mar de Arte e Cultura. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Aracati, Ceará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Sustentabilidade, Economia Solidária e Turismo Comunitário na Comunidade da 
Vila da Volta- Aracati-CE 
 
Contribuir para o aprimoramento do turismo comunitário, ecológico e cultural da Vila da Volta, com 
foco na promoção de valores relacionados á sustentabilidade. 
 
33) Organização: Grupo de Estudos Geoecológicos e Socioambientais - GEGS 
(R$ 18.000,00, $ 4.761,90, Araranguá, Santa Catarina, Programa Sul Americano) 
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Título do projeto: Identificação e Divulgação dos Pontos de Interesse Geoecológicos da Costa de 
Araranguá 
 
O objetivo principal do projeto é a difusão da informação ambiental, para assim, alertar cidadãos 
sobre o potencial poluidor da energia termoelétrica. Alertar os cidadãos sobre os danos causados 
pelos rejeitos do carvão na bacia hidrográfica, sensibilizando a população afetada. Assim como, 
fortalecer atividades de turismo com foco em educação ambiental na região. 
 
34) Organização: Instituto Minhas Raízes– IMR 
(R$ 18.000,00, $ 4.761,90, Porto Velho, Rondônia, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Vozes Ribeirinha em Defesa dos Povos Madeira. 
 
Possibilitar por meio da arte musical a formação de consciência e fortalecimento da identidade 
ribeirinha afetadas em decorrência da construção das hidrelétricas no rio madeira. 
 
35) Organização: Movimento Águas e Serras de Casa Branca 
(R$ 12.000,00, $ 3.884,88, Brumadinho, Minas Gerais, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Projeto Valores 
 
Compartilhar e difundir informações de interesse e relevância para as famílias e população de Casa 
Branca e entorno, relacionadas aos temas água, vida e mineração, por meio da realização de um 
programa de educação socioambiental.  
 
36) Organização: Movimento em defesa do Cinturão Verde de Porto Alegre 
(R$ 12.000,00, $ 3.884,88, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Ampliar e fortalecer a articulação para consolidar o Movimento em defesa do 
Cinturão Verde no município de Porto Alegre/RS 
 
Fortalecer a articulação com as comunidades populares da região extremo sul para garantir a 
ampliação e consolidação do Movimento em defesa do Cinturão Verde no município de Porto 
Alegre/RS  
 
37) Organização: Movimento Xingu Vivo para Sempre 
(R$ 18.000,00, $ 4.761,90, Altamira, Pará, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Luta por reparação: o protagonismo das mulheres no enfrentamento das violações 
de Belo Monte. 
 
Debater com a população local os impactos da construção de Belo Monte e sua relação com a 
problemática ambiental que afeta a região. 
 
38) Organização: ONG Arirambas. 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Porto Velho, Rondônia, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 



 

14 

 

Título do projeto: Contribuir para a Conservação da Natureza através de ações concretas a favor da 
proteção dos recursos naturais do planeta e da sustentabilidade. 
 
Construir um centro de formação que tem por objetivo se articular com políticas públicas, outros 
projetos e instituições, e pretende ser uma referência para a população local de retomar modos de 
vida ribeirinha e geração de renda. 
 
39) Organização: Pastoral da Juventude Rural /Rio Grande do Norte. 
(R$ 11.520,00, $ 3.729,48, Campo Grande, Rio Grande do Norte, Programa de Ecossistemas e 
Pessoas) 
 
Título do projeto: Grupos de Produção e Resistência: Uma Forma Diferente e Alternativa de Viver no 
Campo do Rio Grande do Norte. 
 
O objetivo é de promover à Juventude Camponesa do Semiárido, formação socioeconômica, com o 
objetivo de melhor perceberem a realidade local atual, bem como as alternativas de 
desenvolvimento, principalmente no resgate das sementes crioulas, seguindo assim os princípios da 
Agroecologia e o fortalecimento dos Grupos de Produção e Resistência 
 
40) Organização: Rede Cearense de Turismo Comunitário - REDE TUCUM 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Fortaleza, Ceará, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Rede Tucum – Articulação e Fortalecimento do Turismo Comunitário no Ceará 
 
Fortalecer uma proposta de turismo, buscando consolidar uma alternativa que fortaleça a autonomia 
econômica das comunidades tradicionais e melhoria da qualidade de vida das famílias. 
 
41) Organização: Rede Tucumã do Rio Negro - Associação de Agricultores da Margem Esquerda do 
Baixo Rio Negro. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Manaus, Amazônia, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Fortalecimento da Rede Tucumã e da Agrobiodiversidade no Baixo Rio Negro, 
Amazônia Central. 
 
Promover o fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agrobiodiversidade na Margem Esquerda do 
Baixo Rio Negro e da organização de agricultores, Rede Tucumã do Rio Negro. 
 
42) Organização: RISADA – Rede Indígena Solidária de Arte e de Artesanato 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Ilhéus, Bahia, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: RISADA Forte. 
 
Fortalecer a REDE RISADA para aumentar a geração de recursos sem prejudicar o meio ambiente. 
Produção de material sobre produção de artesanato indígena. 
 
43) Organização: Rede de Agroecologia Povos da Mata Atlântica do Sul da Bahia 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Banco Raso, Bahia, FSA CAIXA) 
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Título do projeto: Programa de Certificação Orgânica Participativa – PCOP. 
 
Implantar um programa de certificação orgânica participativa através de uma rede de produtores 
orgânicos nas cidades da Região Sul da Bahia para promover a comercialização de seus produtos, a 
sua capacidade técnica e qualidade de vida com proteção ao meio ambiente. 
 
44) Organização: TOXISPHERA Associação de Saúde Ambiental 
(R$ 12.000,00, $ 3.884,88, Curitiba, Paraná, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Avaliação dos Mecanismos de Participação Política da Sociedade Civil Organizada 
Brasileira no Processo de Implementação Nacional da Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes 
Orgânicos Persistentes. 
 
Contribuir para a construção de uma posição brasileira sobre a utilização do poluente PFOs. 
 

Incidência Política e Governança inclusiva 
 
45) Organização: Associação das Comunidades Montanha Mangabal 
(R$ 18.000,00, $ 4.761,90, Itaituba, Pará, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Alianças e movimentações de resistência às barragens no Tapajós. 
 
Promover a integração entre as comunidades indígenas, ribeirinhas e camponesas ameaçadas pelos 
projetos hidrelétricos previstos para a região do Médio Tapajós (Itaituba – Trairão), criando frentes 
de resistência a partir de ações de formação política, organização de movimento social coeso, 
circulação de informações e conteúdos relacionados aos projetos e seus impactos, para criar 
estratégias de defesa de seus territórios.  
 
46) Organização: Associação de Moradores – AMODIQUE 
(R$ 16.000, $ 4.076,43, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Vila Dique: um projeto autônomo de urbanização. 
 
O objetivo é construir um projeto que possa ser defendido pela comunidade diante da prefeitura e, 
ao mesmo tempo, gerar um sentido de empatia e solidariedade entre os moradores para obter 
adesão em torno de uma primeira questão mobilizadora: as melhorias ambientais e urbanas; e a 
moradia. 
 
47) Organização: Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá 
(R$ 15.945,00, $ 4.062,42, Santarém, Pará, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Justiça Socioambiental no Lago do Maicá frente aos Portos Graneleiros. 
 
Fornecer suporte para a mobilização e discussão sobre a construção dos portos no lago do Maicá, 
Grande Área do Maicá, à leste da cidade de Santarém, para garantia da preservação ambiental e dos 
direitos dos habitantes locais sobre seus territórios. 
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48) Organização: Associação do Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular. 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Belo Horizonte, Minas Gerias, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Assessoria Jurídica Popular aos Territórios Atingidos pela Mineração: violações ao 
direito humano à água na Comunidade do Sapo (Conceição do Mato Dentro-MG) 
 
Atuação frente à hegemonia da mineração e seus impactos territoriais e violações de direitos 
humanos e socioambientais por meio de assessoria e acompanhamento jurídico no território da 
comunidade do SAPO, atingida pelo empreendimento Minas Rio, em Conceição do Mato Dentro. 
 
49) Organização: CONAQ – Coordenação Nacional de articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Belém, Pará, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Mulheres Quilombolas contra o racismo, a violência e pelo bem viver. 
Potencializar a participação de mulheres quilombolas na Marcha de Mulheres Negras em Novembro 
de 2015, em Brasília – DF. 
 
50) Organização: Espaço Unidade em Casa Branca 
(R$ 29.961,55, $ 9.511,61, Brumadinho, Minas Gerais, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Preservo Casa Branca. 
 
Preservar a natureza, a saúde socioambiental, a fauna, a flora e os mananciais de Casa Branca, por 
meio da estruturação e aparelhamento da Brigada de Incêndio local e da realização de campanha 
educativa sobre a urgente necessidade de cuidado com o meio ambiente. 
 
51) Organização: Instituto Caracol 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Cuiabá, Mato Grosso, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Rearticulação do grupo de trabalho e mobilização social. 
 
Resumo: Intervir na nova proposta do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Mato Grosso. 
 
52) Organização: Instituto Madeira Vivo– IMV 
(R$  16.000,00, $ 4.232,80, Porto Velho, Rondônia) 
 
Título do projeto: Fortalecer a aliança Panamazonica na fronteira Brasil-Bolívia. 
 
Possibilitar a consolidação de uma frente de luta contra a violação de direitos dos povos e 
comunidades brasileira e bolivianas em decorrência da construção das hidrelétricas no rio madeira. 

53) Organização: International Rivers Network 
(R$ 13.000,00, $ 4.208,62, Brasília, Distrito Federal, Programa Sul Americano) 
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Título do projeto: Apoio à realização de evento paralelo à 29ª sessão do Conselho da ONU de Direitos 
Humanos (UNHRC) sobre hidrelétricas e consulta prévia na Amazônia Brasileira. 

Realização de um evento paralelo com o objetivo chamar a atenção do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU sobre a situação alarmante de atropelos do direito à consulta prévia e ao 
consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas e outras populações tradicionais, no 
planejamento e licenciamento de barragens na Amazônia, destacando o complexo hidrelétrico de 
Belo Monte no rio Xingu e uma série de grandes barragens, planejadas e em construção, na bacia do 
Tapajós, e as iniciativas de resistência de populações locais, como o protocolo de consulta do povo 
Munduruku. 
 
54) Organização: MONADES – Movimento Nacional dos Afetados por Desastres Socioambientais 
(R$ 28.070,00, $ 8.911,12, Brasília, Distrito Federal, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: “Cidades resilientes e organização popular: a construção de estratégias para o 
enfrentamento aos desastres socioambientais a partir da consolidação do MONADES na região 
serrana.” 
 
Fortalecer o trabalho de educação popular para a organização social, visando a construção de uma 
proposta crítica de Projeto de Lei de Proteção e Defesa Civil Nacional e Estadual que respeito aos 
direitos da população afetada por desastres socioambientais, redução dos riscos e os efeitos dos 
eventos extremos, com cidades resilientes, com protagonismo do movimento social. 
 
55)  Organização: Organização Ambientalismo Amazônico O.A.A 
(R$ 18.000,00, $ 4.761,90, Rio Branco, Acre, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Fortalecer as capacidades pessoais de mobilização, articulação no contexto da 
região MAP(Madre de Dios, Perú; Acre, Brasil e Pando, Bolívia).  
 
Realizar o encontro dos povos da Região MAP, para viabilizar a participação de lideranças indígenas, 
das áreas urbanas, ribeirinhos desta vasta região da Amazônia sudoeste. 
 
56) Organização: Organização dos Professores Indígenas do Acre- OPIAC 
(R$ 16.000,00, $ 4.232,80, Rio Branco, Acre, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Participação Indígena no X Fórum Anual da Iniciativa MAP (MADRE DE DIOS‐PE, 
ACRE ‐BR E PANDO‐BO) - Novos Caminhos para Adaptação e Residência a Eventos Extremos 
Climáticos. 
 
Garantir a participação de lideranças indígena de forma qualificada no X Fórum da Região MAP, 
espaço de integração dos estados de Madre de Dios - Peru, Acre- Brasil e Pando – Bolívia. 
 
57) Organização: Ouvidoria do Mar 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Santos, São Paulo, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Potencializando a Interação entre Redes Costeiras e Marinhas Brasileiras para a 
Transformação Rumo a Sustentabilidade. 
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Fortalecer  uma  Ouvidoria autônoma da  sociedade  civil para  promover a  integração  e  a  
capacidade  de  atuação das  redes  marinho costeiras brasileiras, estimulando  a  governança  
adaptativa, participativa  e inclusiva  dos recursos e  biodiversidade marinha, em  sintonia com as 
metas  estabelecidas globalmente  e os direitos historicamente  estabelecidos das populações 
tradicionais. 

Proteção de território, direitos humanos e da Natureza. 
 
58) Organização: Associação Ka’apor Ta Hury do Rio Gurupi  
(R$ 15.000,00, $ 4.072,21, Carutapera, Maranhão, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Jande ka’a, jande rok, janderuhã há. 
 
Rever os modelos produtivos implantados por agentes externos e seus impactos ao território 
indígena;  formar gestores agroflorestais ka’apor (ka’a usak ha) com princípios agroecológicos para 
fortalecer as práticas produtivas tradicionais e agroflorestais diversificadas nas áreas de proteção 
ka’apor;  realizar diagnóstico agro cultural ka’apor para mapear, monitorar e fortalecer as práticas 
agroflorestais nas áreas de proteção ka’apor. 
 
59) Organização: Aldeia Etenhiritipá. 
(R$ 16.310,00, $ 4.155,41, Canarana, Mato Grosso, Programa de Ecossistemas e Pessoas). 
 
Título do projeto: Recuperação de acervo e divulgação da cultura do povo Xavante de Pimentel 
Barbosa. 
 
O projeto tem como objetivo recuperar um importante acervo de imagens captadas ao longo de mais 
de 25 anos em VHS e Mini DV dentro do território Xavante, protegendo e preservando esse conteúdo 
em novas mídias para uso futuro na finalização de material audiovisual como ferramenta de 
valorização e manutenção da cultura e forma tradicional de ocupação do território e ainda para 
divulgação ao grande público. 
 
60) Organização: Articulação Regional Amazônica – ARA. 
(R$ 15.080,00, $ 3.989,42, Cuiabá, Mato Grosso, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Contextos Amazônicos. 
 
Produzir e difundir contextos amazônicos estratégicos no Brasil com foco na crise climática, com base 
em conteúdos existentes e reflexão e debates liderados pelo ARA Nacional. 
 
61) Organização: Associação Indígena Pariri 
(R$ 15.000,00, $ 3.968,25, Itatuba, Pará, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Assembleia do Povo Munduruku do Médio Tapajós 
 
Realização da Assembleia do Povo Munduruku no médio Tapajós com o objetivo de alcançar uma 
maior divulgação da autodemarcação do território. 
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62) Organização: Associação Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí 
(R$ 17.000,00, $ 4.331,21, Cacoal, Rondônia, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: TOROYA - A energia da floresta do Povo Paíter 
 
Resumo: Fortalecer o processo Cultural com Geração de Renda Sustentável a partir da Natureza 
existente na Terra Indígena 7 de Setembro sem desmatamento e degradação. 
 
63) Organização: Fórum Teles Pires 
(R$ 19.995,00, $ 5.289,68, Sinop, Mato Grosso, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Observatório de impactos socioambientais de grandes empreendimentos no rio 
Teles Pires. 
 
Resumo: Construir um monitoramento participativo das condicionantes das UHEs focada nas 
comunidades e povos tradicionais diretamente atingidas;  Intercambiar experiências entre 
comunidades e povos tradicionais atingidos pelas UHEs da Bacia Tapajós; Organizar as lideranças dos 
povos e comunidades atingidas em torno de um movimento coletivo. 
 
64) Organização: INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL E CULTURAL YAWA - INSTITUTO YAWA.  
(R$ 10.000,00, $ 3.237,40, Tarauacá, Acre, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Assembleia e encontro de lideranças indígenas para Avaliação e Planejamento do 
Movimento Indígena do Acre. 
Realizar a 1º assembleia de Avaliação e Planejamento do Movimento Indígena de AC. O objetivo é 
viabilizar a participação de lideranças indígenas desta vasta região do Juruá. 
 
65) Organização: Movimento Munduruku Ipereg Ayu 
(R$ 18.000,00, $ 4.761,90, Jacareacanga, Pará, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Mobilização de Fortalecimento do Movimento Munduruku Ipereg Ayu. 
 
Realização de mobilização com lideranças do alto e médio Tapajós para fortalecer o Movimento 
Munduruku Ipereg Ayu. 
 
66) Organização: Mutirão Pela Cidadania (Movimento Xingu Vivo) 
(R$ 44.770,00, $ 16.998,90, Altamira, Pará, Programa de Doações Direcionadas) 
 
Título do projeto: Auto-demarcação Sawré-Muybu e apoio para Mobilização. 
 
Fazer a demarcação da terra Sawré Muybu, cujo relatório de identificação da Funai já está pronto, 
mas que o órgão não publica, mesmo depois do Ministério Público Federal ter conseguido na justiça. 
 
67) Organização: Sociedade Angrense de Proteção Ecológica 
(R$ 16.000,00, $ 4.076,43, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
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Título do projeto: VII Encontro com Cinema Caiçara – Cinebola. 
 
O VII Encontro com Cinema Caiçara - 2015 tem como objetivo geral fortalecer a cultura e a 
identidade caiçara e a defesa dos territórios tradicionais. 
 
68) Organização: T.I Tekoa Pyau/Jaraguá 
(R$ 15.000,00, $ 3.821,61, São Paulo, São Paulo, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Revitalização da Casa de Reza. 
 
Este projeto visa fortalecer a cultura tradicional Mbya-Guarani através da reforma da casa de reza, 
uma Opy, e do plantio de mudas de árvores frutíferas para o consumo da comunidade. 
 
69) Organização: União dos Povos Indígenas do Vale do Javari - UNIVAJA 
(R$ 17.000,00, $ 4.331,21, Atalaia do Norte, Amazonas, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: I Encontro dos jovens indígenas do vale do Javari. 
 
Objetivo Geral desse projeto é apoiar a iniciativa do movimento indígena de promover o I Encontro 
dos Jovens Indígenas do Vale do Javari para garantir a proteção socioambiental da TI Vale do Javari 
frente às atuais ameaças e a responsabilidade dos nossos jovens para com o futuro do nosso 
território, a garantia dos recursos naturais e do nosso modo de vida. 

Transição para a Sustentabilidade 

70) Organização: ACSEVA Associação Cultural Educação pela Arte de Servir 

(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Caruaru, Pernambuco, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Cuidando do planeta e multiplicando esta ideia. 
 
Criar um sistema de energia solar na Serra dos Cavalos, contribuindo assim para novas formas de 
produção de energia, através de tecnologias sociais limpas e renováveis e sem prejuízo ambiental.  
Serão utilizados 2 tipos de energia solar: Térmicos com o Aquecedor solar de Baixo Custo – ASBC 
(para aquecimento) e Fotovoltaicos (para energia elétrica).  
 
71) Organização: ACUCA - Associação Cultural do Camorim 
(R$ 27.990,00, $ 8.885,72, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Plantação e valorização nas terras do Quilombo do Camorim. 
 
Proporcionar a oportunidade de se estabelecer mecanismos de sustentabilidade para a família que 
habita o Camorim, além de tornar uma corrente real de preservação ambiental, tanto da área do 
Quilombo, quanto para toda a extensão do Parque Estadual do Maciço da Pedra Branca. 
 
72) Organização: AMAELA - Associação de Moradores Agroextrativistas do Lago do Aruau 
(R$ 27.573,55, $ 8.753,51, Manaus, Amazonas, FSA CAIXA) 
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Título do projeto: Acesso à água potável e ao saneamento básico em comunidade agroextrativista do 
lago do Aruau, AM. 
 
Promover a qualidade de vida através do acesso à água potável e do tratamento de esgoto 
doméstico. 
 
73) Organização: Amanu – Educação, Ecologia e Solidariedade. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Jaboticatubas, Minas Gerais, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Casa Comunitária do Coco Macaúba. 
 
Construir a Casa Comunitária da Macaúba para melhorar o beneficiamento dessa palmeira por 5 
comunidades agroextrativistas de Jaboticatubas e servindo de modelo para outras; Gerar renda com 
o cerrado em pé, demonstrando a potencialidade da agricultura familiar para o desenvolvimento 
sustentável do município; Servir de modelo para os outros dois grupos produtivos que estão em 
formação; Mostrar o potencial das técnicas construtivas ecológicas. 
 
74) Organização: APAPAIS – Associação dos Pequenos Agricultores e Pescadores Assentados do 
Imóvel Sabiaguaba 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Amontoaba, Ceará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Ciranda Produtiva – Quintais Produtivos Em Busca De Soberania Alimentar 
 
Fortalecer e contribuir para a produção de alimentos agroecológicos, fundamentais para a 
sobrevivência das comunidades que habitam o Assentamento Sabiaguabá. Contribuir para o 
fortalecimento do turismo comunitário com a ampliação do setor de produção de derivados da 
mandioca em Caetanos de Cima. Construir uma casa de farinha que seja acessível a todos que 
precisem beneficiar sua produção. Fomentar ações comunitárias com a juventude por meio do 
repasse de saberes tradicionais ligados a produção de derivados da mandioca.  
 
75) Organização: Associação para Educação Comunitária e Apoio à Agropecuária - ASECA 
(R$ 27.764,00, $ 8.813,96, Mansidão, Bahia, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Berçário Agroflorestal Educador. 
 
Desenvolvimento local de maneira saudável e sustentável, o Projeto Berçário Agroflorestal Educador 
objetiva começar uma pequena produção de mudas nativas e frutíferas e tem como meta a curto, 
médio e longo prazo, funcionar como instrumento popular de transformação, contribuindo para o 
resgate e a construção da “cultura do plantar”, presentes nas comunidades rurais em geral, 
envolvendo instituições, escolas, e lares, fortalecendo as relações pessoais, os laços afetivos, e 
cativando cada vez mais pessoas dispostas a refletir e agir na direção de um mundo mais justo e 
equilibrado para todos.  
 
76) Organização: Associação de Moradores, Produtores Rurais e Extrativistas de São Domingos Rio 
Tapajós - ACESD  
(R$ 15.833,50, $ 4.034,01, Belterra, Pará, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
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Título do projeto: São Domingos com acesso a água de qualidade  
 
Melhorar e reformar o sistema de abastecimento de água na comunidade São Domingos, Flona do 
Tapajós. 
 
77) Organização: ASPROBAR – Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais Região Barreirão. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Catalão, Goiás, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Os corredores agroecológicos como ferramenta para a diversificação na produção 
de alimentos e prática da agrobiodiversidade. 
 
Desenvolver e consolidar sistemas produtivos com a realização de corredores agroecológicos 
garantindo o fortalecimento das práticas camponesas como guardiões da agrobiodiversidade e 
produtores de alimentos diversificados de forma que se materialize a soberania alimentar popular.  
 
78 )Organização: Associação Beneficente dos Pescadores do Baixo Sul da Bahia - ABPESQ 
(R$ 29.610,00, $ 9.400,00, Valença, Bahia, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: “INFORMAR PARA PRESERVAR”. 
 
Mitigar os impactos da pesca predatória do Caranguejo Uçá (Ucides cordatus) nas localidades de 
Valença Sede, Galeão, Graciosa e Maricoabo. 
 
79) Organização: Associação Comunitária de Moradores Produtores Agroextrativistas da Surucuá – 
AMPROSURT 
(R$ 29.446,00, $ 9.347,94, Santarém, Pará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Implantação de uma miniusina fotovoltaica para estruturação de agroindústria de 
beneficiamento de polpas oriundas dos quintais agroecológicos na Comunidade Surucuá-
Santarém/PA. 
 
 
Buscar benefícios de cunho sócio-econômico visando a melhoria da qualidade de vida dos 
comunitários; promover atividades que possibilitem o desenvolvimento econômico e social da 
comunidade e moradores. 
 
80) Organização: Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho Dantas e 
Adjacências. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Montes Claros, Minas Gerais, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Projeto De Assistência Técnica E Melhor Gestão Administrativa Para A Associação. 
 
Promover uma melhor gestão administrativa da ASSOCIAÇÃO para o aumento da produção do coco 
macaúba. Com essas ações ocorrerá o fortalecimento das alternativas de geração de renda na bacia 
do Riachão por meio do aproveitamento sustentável dos recursos da biodiversidade nativa do 
Cerrado, especialmente da macaúba, de forma a possibilitar uma melhor qualidade de vida às 
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famílias na região, e, ao mesmo tempo, preservando seus recursos naturais. 
 
81) Organização: Associação de Agricultores São Sebastião Comunidade de Baixa Funda Reserva-PR 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Reserva, Paraná, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Mais Água, Mais Vida. 
 
Fortalecer a integração entre agricultores familiares, e suas comunidades, visando à sustentabilidade 
socioambiental. 
 
82) Organização: Associação de Cultivadores/as de Algas de Maceió (ACALMA) 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Itapipoca, Ceará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Acampamento Nossa Terra: Juventude em ação pela valorização de um território 
sustentável. 
 
Ampliar a capacidade de produção de energia no Acampamento Nossa Terra por meio de fontes 
renováveis; Adquirir equipamentos de apoio para estruturas de turismo comunitário no 
Assentamento Maceió; Potencializar a participação da juventude no projeto de turismo comunitário 
do Assentamento Maceió; Propiciar vivências sobre melhoria de práticas sustentáveis; Promover 
debates sobre gênero, sexualidade e drogas como forma de refletir sobre alguns dos desafios postos 
para a juventude do Acampamento Nossa Terra. 
 
83) Organização: Associação de Proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural de 
Santa Catarina 
(R$ 28.330,00, $ 8.993,66, Blumenau, Santa Catarina, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Guia de educação ambiental a ser utilizado nas Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural - RPPN de Santa Catarina de Santa Catarina em seus programas de educação 
ambiental e nas escolas públicas localizadas no entorno das RPPNs. 
 
Reunir informações, organizar e preparar um guia de educação ambiental voltado para a temática 
conservação das nascentes e rios, a ser utilizado nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs) de Santa Catarina e em ações educativas nas escolas localizadas nas áreas de entorno das 
reservas. 
 
84) Organização: Associação dos Agricultores Ecologistas – Feira Ecológica de Sananduva 
(R$ 29.600,00, $ 9.396,83, Sananduva, Rio Grande do Sul, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Alimentos Ecológicos: da Terra para a Mesa Promovendo Vida. 
 
Contribuir na organização da comercialização dos produtos orgânicos dos Agricultores Familiares. 
 
85) Organização: Associação dos Agricultores Familiares Santo Antonio do Ibitirama 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Ibitirama, Espírito Santo, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Recuperação da Mata Ciliar e Comunidade 
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Objetiva-se com o Projeto “Recuperação da Mata Ciliar” reflorestar as áreas de mata ciliar. Replantio 
de espécies nativas da região de mata atlântica que foram no passado suprimidas para dar espaço 
para pastagem e a lavouras de café. Este projeto de maneira geral permite que a comunidade local 
possa fazer mais presente nas ações de preservação, manutenção e continuidade da implantação 
sustentável da mata atlântica com a produção integrada. 
 
86) Organização: Associação dos Catadores de Coleta Seletiva de Porto Nacional. 
(R$ 29.230,00, $ 9.279,37, Porto Nacional, Tocantins, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Porto Sustentável - Separe Porto. 
 
Diminuir a quantidade de resíduos recicláveis enviados para o aterro de forma inadequada. 
Aumentar a renda dos catadores da associação. 
 
87) Organização: Associação de Catadores Unidos de Resplendor – ASCAURES. 
(R$ 29.848,00, $ 9.475,56, Resplendor, Minas Gerais, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Reciclar é agir. 
 
Contribuir para a redução de resíduos no meio ambiente e aumentar a renda dos Catadores 
associados a ASCAURES através da campanha de coleta seletiva no município de Resplendor-MG.  
 
88) Organização: ASPROBAR – Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais Região Barreirão 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Catalão, Goiás, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Os corredores agroecológicos como ferramenta para a diversificação na produção 
de alimentos e prática da agrobiodiversidade. 
 
 
Desenvolver e consolidar sistemas produtivos com a realização de corredores agroecológicos 
garantindo o fortalecimento das práticas camponesas como guardiões da agrobiodiversidade e 
produtores de alimentos diversificados de forma que se materialize a soberania alimentar popular.  
 
89)  Organização: Associação Grupo de Reflorestamento Agroindustrial Ouro Verde do Norte – 
Grupo de Mulheres Unidas. 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Cotriguaçu, Mato Grosso, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Cozinha Mulheres que lutam. 
 
Fortalecer a associação e o grupo através da mobilização das mulheres na comunidade e vizinhanças, 
e do seu desenvolvimento organizacional (elaboração de um regimento interno, gestão de um fundo 
coletivo), visando seu reconhecimento no município e na região (conquista do alvará e do selo da 
vigilância sanitária, divulgação dos produtos nos eventos locais e regionais.) 
 
90) Organização: Associação Regional das Produtoras Extrativista do Pantanal – ARPEP 
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(R$ 29.356,00, $ 9.319,37, Cáceres, Mato Grosso, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Agroextrativismo- proteção ambiental e geração de Renda no Campo. 
 
A ARPEP foi criada com o objetivo de garantir a autonomia produtiva e econômica de mulheres 
rurais, através do manejo agroecológico da produção e geração de renda no sudoeste de mato 
grosso. Realizando trabalhos de promoção de agroecologia através de debates e oficinas sobre a 
diversificação da produção e valorização da mulher. Tem no Agroextrativismo de frutos do cerrado 
(pequi, cumbaru e babaçu) como um dos pilares da organização produtiva de grupos de mulheres, 
assegurando soberania e segurança alimentar. 
 
91) Organização: Associação Regional de Agricultores e Coletores Içara 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Maquiné, Rio Grande do Sul, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: A Cadeia de Valor da Palmeira Juçara 
 
Fornecer informações acerca da cadeia de valor que envolve a Palmeira Juçara, para que tanto o 
público consumidor tenha subsídio para a escolha de produtos sustentáveis quanto para aqueles que 
vivem do extrativismo possam perceber a possibilidade de diversificação da produção de itens 
provenientes da palmeira. 
 
92) Organização: Associação Unidade e Cooperação para o Desenvolvimento dos Povos – UCODEP 
(R$ 28.970,00, $ 9.196,83, Igarapé Miri, Pará, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Projeto Liderar: formação de lideranças juvenis e sensibilização ambiental em 
Unidades de Conservação do Salgado Bragantino – Pará 
 
Contribuir ao fortalecimento dos processos de desenvolvimento humano e econômico visando à 
transformação das condições sociais e ambientais das comunidades tradicionais localizadas nas 
Reservas Extrativistas da região. 
 
93) Organização: Canal de Projetos Alternativos 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Maceió, Alagoas, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Fontes de Água Viva 
 
Desenvolver metodologia participativa com as comunidades localizadas em área rural ou urbana com 
características rurais, no município de Porto Calvo para mapear e recuperar nascentes presentes nas 
áreas de propriedades privadas ou públicas. Mapear e Caracterizar as áreas das nascentes localizadas 
em área rural ou urbana com características rurais no Município de Porto Calvo.  
 
94) Organização: Central de Turismo e Ambientalismo e social da Rocinha 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Fica Aqui no Morro da Rocinha 
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Promover, através do desenvolvimento da cadeia turística, nas comunidades da Rocinha, a geração 
de trabalho, emprego e renda, para 30 famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 
95) Organização: Comuna Pachamama 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, São Gabriel, Rio Grande do Sul, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Orgânicos em rede: reorganização da cadeia produtiva na Comuna Pachamama. 
 
Resumo: Organizar a produção e comercialização de produtos orgânicos, conjugadas com um 
planejamento territorial, para um grupo de 8 famílias, visando ampliá-los para o coletivo Terra e 
Liberdade (17 famílias) em médio prazo. 
 
96) Organização: Cooperativa de Agricultores Agroecológicos de Boa Esperança - COOAABE 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, João Ramalho, São Paulo, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Captando água, semeando vida 
 
A segurança alimentar e geração de renda com inclusão social e responsabilidade ambiental. 
Construção de 3 cisternas com capacidade de armazenamento calculado em 26.000 litros de  
água da chuva, totalizando 78.000 litros de água armazenada. 
 
97) Organização: Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 
(R$ 63.460,00, $ 16.789,00, Brasília, Distrito Federal, Programa de Doações Direcionadas) 
 
Título do projeto: Energia para a Vida – Por mudanças na política energética brasileira 
 
Contribuir para a construção de uma nova política para o setor energético no Brasil que esteja em 
consonância com os desafios do século 21 e seja baseada em princípios de diversificação da matriz, 
geração descentralizada a partir de fontes renováveis não convencionais, eficiência energética, 
justiça social, respeito à diversidade cultural, participação democrática e sustentabilidade ambiental.  
 
98) Organização: Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Brasília, Distrito Federal, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Energia para a Vida - promovendo e visibilizando a energia solar fotovoltaica. 
 
Promover e dar visibilidade à energia solar fotovoltaica como uma forma de geração de energia 
renovável e descentralizada a ser privilegiada na política energética do Brasil. 
 
99) Organização: Grupo das Mulheres do Cruzeirinho 
(R$ 28.596,04, $ 9.078,11, Cerro Negro, Santa Catarina, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Estruturação da produção agroecológica do grupo das mulheres do cruzeirinho, 
cerro negro  para fortalecimento da segurança alimentar e nutricional e da geração de renda. 
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Promover capacitação das(os) agricultores (as) agroecológicos (as) e artesãs (os); Aumentar a 
eficiência produtiva conservando a biodiversidade e demais recursos naturais com retorno 
econômico inclusão social. 
 
100) Organização: Instituto Cidade Amiga 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Cuiabá, Mato Grosso, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Água do Céu no chão do Cerrado – Gestão e difusão de práticas sustentáveis de 
aproveitamento dos recursos hídricos. 
 
Fortalecer processo de produção sustentável e inclusiva, com geração de renda e capacitação de 
atores sociais, por meio da implementação e difusão de tecnologia de captação e armazenamento de 
águas pluviais. 
 
101) Organização: Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, Belo Horizonte, Minas Gerais, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Circuito Águas do Gandarela: geração de renda sustentável por meio do turismo de 
base comunitária. 
 
Promover a geração de renda familiar e comunitária no entorno da Serra do Gandarela (Raposos, Rio 
Acima e Santa Bárbara) a partir do Parque Nacional criado recentemente, com a estruturação, 
divulgação e execução de roteiros de visitação na perspectiva de turismo de base comunitária. 
 
102) Organização: Organização Ecosocial do Araguaia (OECA) 
(R$ 30.000,00, $ 9.523,81, São Félix do Araguaia, Mato Grosso, FSA CAIXA) 
 
Título do projeto: Fortalecendo a identidade coletiva e as capacidades de resiliência dos Agricultores 
Familiares como alicerce da sustentabilidade social e ambiental das comunidades rurais do Araguaia. 
 
Fortalecer a identidade coletiva dos grupos de agricultores familiares envolvidos, como alicerce para 
a melhora das suas capacidades de trabalho socioambiental. Melhorar as capacidades e os 
conhecimentos necessários para enfrentar os impactos do desmatamento (comunidades no Arco do 
Desmatamento) e implementar estratégias de preservação e recuperação ambiental de áreas 
degradadas. 
 
103) Organização: Spiralixo – Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos 
(R$ 29.999,00, $ 9.523,81, Belo Horizonte, Minas Gerais, FSA CAIXA) 
Título do projeto: Vida Composta: Gestão Comunitária de Resíduos Sólidos Orgânicos e Agricultura 
Urbana 
 
Promover o fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agrobiodiversidade na Margem Esquerda do 
Baixo Rio Negro e da organização de agricultores, Rede Tucumã do Rio Negro  

 
Chile 
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Construção de Capacidades 
 
104) Organização: Geute Conservación Sur 
(R$ 19.525,00, $ 5.138,89, Comuna de Puerto Varas, X Región de Los Lagos, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Una mirada a la legislación ambiental chilena desde el National Wild And Scenic 
Rivers System, ¿Dónde estamos? 
 
O objetivo geral do projeto é realizar uma análise comparativa entre a legislação ambiental chilena e 
a legislação norte americana. 

 
Incidência Política e Governança Inclusiva 
 
105) Organização: Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble 
(R$ 18.850,00, $ 4.986,77, Comuna de San Fabián, VII Región del Biobío) 
 
Título do projeto: Defensa legal do rio Ñuble – Recurso de inconstitucionalidade 
 
Elaboração e apresentação de recursos de Inconstitucionalidade contra o Art. 4º transitório da lei  
19.300 de Bases Gerais do Meio Ambiente. 
 
Proteção do território, direitos humanos e da natureza 

 
106) Organização: Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF - Filial Aisén) 
(R$ 19.850,00, $ 5.251,32, Coyhaique, Región de Aisén, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Derecho al Agua en Aisen Reserva de Vida 
 
Investigar e sistematizar informações sobre direitos de água outorgados, legislação, direito humano e 
ético à água. Informar as comunidades  afetadas de das bacias do Baker e Pascua sobre o estado dos 
direitos de água outorgados, sobre seus diretos à água. Informar para a comunidade de Coyhaique (e  
pessoas com poder de decisão) sobre o estado dos  direitos à água en el Baker y Pascua. Realizar 
propostas de ações para recuperar direitos.  

 
Colômbia 

 
Construção de Capacidades 
 
107) Organização: Mujeres del Común  
(R$ 19.250,00, $ 5.092,59, Betulia, Santander, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Campaña en Defensa de las Cuencas de los rios Sogamoso – Magdalena. 
 
Possibilitar a reflexão e  a ação para defensa da riqueza hídrica da região do rio Médio Rio Magdalena 
frente aos projetos energéticos e de infra-instrutura que estão construindo e planejando na região. 
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108) Organização: Corporación Com-Unidad Comunicación para el Desarrollo Social. 
(R$ 18.850,00, $ 4.986,77, Neiva, Huila, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: III Encuentro Internacional. Ríos, Megaproyectos y Despojo. 
 
Promover o dialogo nacional e internacional pela a  Defesa do  Río Magdalena coma participação de 
especialistas, acadêmicos e  líderes de processos organizativos em defesa do território que orientem 
as ações de proteção do Río Magdalena. 
 
Incidência Política e Governança Inclusiva 
 
109) Organização: Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Uwas 
(R$ 19.475,00, $ 5.152,12, Cubará, Departamento de Boyacá, Programa Sul Americano) 

Título do projeto: Fortalecimiento Del Pueblo U’wa Mediante La Aplicación De Justicia Propia Desde 
La Visión Cultural Y Ancestral. 
 
Fortalecimento de aplicação da justiça própria do povo U´wa para os membros das 17 comunidades 
U’was. 
 
110) Organização: ARA Colombia  
(R$ 19.200,00, $ 5.079,37, Bogotá, Cundinamarca, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Estado actual de la Amazonia Colombia retos y oportunidades frente a la COP21 
 
Realizar uma revisão de fontes secundarias da situação socioambiental, econômica e institucional da 
regiãoe as principais oportunidades frente às mudanças climáticas.  
 
Proteção de Territórios Direitos Humanos e da Natureza 
 
111) Organização: Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas 
– Ríos vivos 
(R$ 19.175,00, $ 5.072,75, Medelín, Antioquia, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Otros Mundos Colombia 
 
Realizar ações de  incidência e formação para a garantia dos direitos de comunidades afetadas por 
represas na Colômbia. 

 
Equador 

 
Construção de Capacidades 

 
112) Organização: Federación Binacional del Pueblo Zápara del Ecuador y Perú – FEBPZEP 
(R$ 20.517,25, $ 5.427,84, Quito, Pichincha, Programa Sul Americano) 
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Título do projeto: Fortalecimiento de capacidades del Comité Interfederacional y sus comunidades 
de base para el empoderamiento de mecanismos de exigibilidad de derechos. 
 
O projeto visa fortalecer as capacidades do Comitê Inter federacional e suas comunidades de base 
para o empoderamento de mecanismos de exigibilidade de direitos e incidência que permitam 
garantir o respeito aos seus direitos coletivos consagrados na Constituição e Tratados Internacionais, 
frente a políticas públicas que afetam seus territórios. 
 
Incidência Política e Governança inclusiva 

 
113) Organização: Articulación Regional Amazónica - ARA ECUADOR 
(R$ 17.450,00, $ 5.649,26, Quito, Pichincha, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Contextos de la Amazonía Ecuatoriana. 
 
Gerar e difundir um estudo de conteúdo amazônico estratégico que contribua à reflexão, 
conhecimento e crie oportunidades de sinergia e colaboração conjunta entre os membros da ARA 
regional, as organizações e outras redes da Pan Amazônia, ampliando as oportunidades de interação 
com o processo da COP 21. 
 
114) Organização: Fundación Río Napo. 
(R$ 20.517,25, $ 5.427,84 , Tena, Napo, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Defensa Legal del Río Jondachi II 
 
Preservar o Río Jondachi no seu curso livre e estado natural para o benefício de presentes 
e  futuras gerações; Defender os usos tradicionais, recreativos e turísticos. 
 
Proteção de território, direitos humanos e da Natureza 

 
115) Organização: Grupo de estudio Kanaka 
(R$ 20.517,25, $ 5.427,84, Quito, Pichincha, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Campaña en Defensa del Río Santiago 
 
As comunidades adequadamente informadas exercem  seus direitos para uma livre determinação , 
em defensa de seus territórios, água, cultura, o direito a ser consultadas. 
 
116) Organização: Nacionalidad Shiwiar del Ecuador “NASHIE” 
(R$ 20.517,25, 5.427,84, Puyo, Pastaza, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Fortalecimiento Organizativo Comunitario Shiwiar, en estrategias de resistencia a 
la actividad extractivista petrolera dentro de su territorio, en pro de la defensa de su diversidad 
natural y cultural. 
 
Estabelecer estratégias consensuais a nível comunitário sobre as atividades de exploração 
petrolífera, propostas dentro do território da NASHIE.  
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Paraguai 

 
Construção de Capacidades 

 
117) Organização: Coordinadora Distrital en Defensa del Medio Ambiente La Pastora 
(R$ 18.850,00, $ 6.102,50, La Pastora, Caaguazu, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Ordenamiento territorial e iniciativas verdes en el municipio de La Pastora. 
 
Impulsionar a execução do Plano de Ordenamento Territorial de La pastora e a promoção de 
iniciativas verdes mediante estratégias de lobby, comunicação e construção de capacidades. 
 
118) Organização: Radio Comunitaria F.M. Nativa Ambiental 
(R$ 19.475,00, 6.304,83, Carmelo Peralta, Alto Paraguay, Programa de Ecossistemas e Pessoas) 
 
Título do projeto: Comunicación socioambiental en el Gran Pantanal del Alto Paraguay 
 
Fortalecer a Rádio Comunitária FM Nativa Ambiental como estratégia de difusão do pensamento 
verde e de geração de consciências na população binacional dos municípios de Carmelo Peralta 
(Paraguai) e Porto Murtinho (Brasil). 
 
Peru 
 
Construção de Capacidades 
 
119) Organização: ECODESS (Ecología, Educación, Cultura, Comunicaión, Desarrollo sostenible y 
Salud) 
(R$ 19.500,00, $ 5.158,73, Lima, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Campaña Publicitaria “Ver es Creer” – “Seeing is Believing” 
 
Levar ao conhecimento do público através de redes sociais e meios de comunicação (escrita, radio e 
tv) a existência de Povos Indígenas em Isolamento voluntario e em  Contato Inicial, para impulsionar 
o desenvolvimento de una consciência nacional de proteção e respeito. 
 
120) Organização: Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa - FIKAPIR 
(R$ 19.790,00, $ 5.235,45, Loreto, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Integrando a participação dos povos indígenas na gestão do território e dos 
recursos. 
 
Formar jovens indígenas profissionais e fortalecer  suas capacidades na gestão do território e das 
reservas Huimeki e Airo Pai.  Fortalecer a organização indígena em sua capacidade propositiva e no 
manejo do território através do apoio de seus jovens. Fortalecer a participação efetiva das 
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organizações indígenas na gestão do território e das reservas  Huimeki e Airo Pai.  
 
121) Organização: Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE) 
(R$ 20.100,00, $ 5.317,49, Santa Maria de Nieva, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: "V Encuentro Indígena Awajún y Wampis de los cinco ríos del Alto Marañón" 
 
Contribuir para o  fortalecimento da representatividade, institucionalidade e governabilidade 
indígenas dos povos do Alto Marañón. 
 
Incidência Política e Governança Inclusiva 
 
122) Organização: Articulación Regional Amazónica – ARA Perú 
(R$ 17.600,00, $ 5.697,82, Moyobamba, San Martín, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Contextos y Escenarios de la Amazonía. 
 
Elaborar e difundir um estudo de conteúdo  amazônico estratégico que contribua para a reflexão, 
conhecimento e crie oportunidades de sinergia e colaboração conjunta entre os membros de ARA 
Regional, as organizações e outras redes da Pan Amazônia, ampliando as oportunidades de interação 
como processo da COP 21.  
 
123) Organização: Central Peruana de Servicios CEPESER 
(R$ 19.450,00, $ 5.000,00, Piura, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Política Energética e Hidrelétricas en Perú. 
 
Colocar em debate público os delineamentos de uma Proposta Energética Sustentável, tendo como 
marco o debate nacional e regional do Plano Nacional Energético de curto, médio e longo prazo, a 
partir da perspectiva de eficiência energética e da valoração de ecossistemas de alta biodiversidade 
assim como a proteção social de importantes populações andino -amazônicas indígenas e rurais. 
 
Proteção do Território, Direitos Humanos e da Natureza 

 
124) Organização: Asociación Cocama para el desarollo y conservacion San Pablo de Tipishca-
ACODECOSPAT 
(R$ 19.175,00, $ 5.072,75, Iquitos, Loreto, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Promoción De La Vigilancia Ambiental Y Control Del Territorio Indígena Como 
Mecanismo Para Prevenir Daños Y Conflictos Socioambientales. 
 
Promover a vigilância ambiental indígena como um mecanismo para conservar o patrimônio natural 
e prevenir danos socioambientais que afetem a nossas comunidades, especialmente na Região de 
Loreto. 
 
125) Organização: Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarollo Sostenible – IDLADS. 
(R$ 19.200,00, $ 5.079,37, Lima, Programa Sul Americano) 
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Título do projeto: Asesoría Legal del equipo IDLADS-PERÚ a favor de las Federaciones Nativas 
FECONACO, FEDIQUEP Y la asociación ACODECOSPAT. 
 
Resumo: Interpor Demanda de Ação de Amparo contra a omissão de titulação de territórios 
ancestrais,  compensações e  adequação para consulta previa no âmbito dos Lotes de 192 y 8X.  
 
Venezuela 
 
Proteção do Território Direitos Humanos e da Natureza 
 
126) Organização: Alianza Regional Amazónica – Venezuela (ARA Venezuela) 
(R$ 19.200,00, $ 5.079,37, Caracas, Distrito Federal, Programa Sul Americano) 
 
Título do projeto: Contextos y Escenarios de la Amazonía, caso Venezuela 
 
Realizar uma revisão de fontes secundaria sobre a situação socioambiental, econômica e institucional 
da região.  
 

 
 


