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Apresentação
A pandemia de Covid-19 chegou em 2020 trazendo
enormes desaﬁos a nível mundial, não apenas com
relação à questão sanitária, mas também problemas
econômicos e sociais.
Desaﬁos que exigiram novas formas de encontrar
soluções e reforçaram a importância de gerar respostas
rápidas alinhadas às necessidades reais das populações
mais afetadas.
Esta publicação pretende, por meio de exemplos de fundações comunitárias que atuam no Brasil,
Costa Rica, Espanha e México, demonstrar a relevância das fundações comunitárias em cenários
de emergência, em especial aos desaﬁos gerados pela crise de Covid-19. As organizações presentes nesse trabalho operam em contextos diversos e estão vinculadas à Rede Iberoamericana de
Fundações Comunitárias, que trabalha para o desenvolvimento das comunidades iberoamericanas
através do fortalecimento das fundações comunitárias que atuam na região.
Este trabalho foi realizado com base em levantamentos bibliográﬁcos e a partir da colaboração e
entrevistas realizadas com proﬁssionais que atuam nas organizações-membro e parceiros da Rede
Iberoamericana de Fundações Comunitárias. Agradecemos a participação das seguintes pessoas:
Jannelle Wilkins e Tim Curtis
Fondo Comunitario Monteverde (Costa Rica)
Camilla Reis, Renata Pereira da Silva, Stefani Ceolla e Willian Narzetti
Instituto Comunitário Grande Florianópolis - ICOM (Brasil)
Javier Fernández Socoró
Fundaciò Oreneta del Vallès (Espanha)
Tatiana Fraga
Comunalia Alianza de Fundaciones Comunitarias de México (México)
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A Rede Iberoamericana
e o campo de atuação das
fundações comunitárias
A Rede Iberoamericana de Fundações Comunitárias1 foi criada em 2013 e é um espaço de diálogo,
de intercâmbio de conhecimento e experiência, com o propósito de fortalecer esse tipo de organização na região iberoamericana (América Latina e Península Ibérica). Seus membros são fundações
comunitárias que estão localizadas em diferentes países da região: Brasil, Costa Rica, México,
Porto Rico, Uruguai, Espanha e Portugal.
Para entender melhor o contexto de atuação das fundações comunitárias, achamos relevante trazer neste documento uma breve contextualização sobre ﬁlantropia comunitária, estratégia central
na promoção de ações coletivas e de um desenvolvimento durável centrado na comunidade.
Jenny Hogdson e Anna Pond (2018), em seu artigo2 sobre o tema, deﬁnem ﬁlantropia comunitária
como “uma forma e uma força para o desenvolvimento de ativos, capacidades e conﬁanças locais uma maneira de transferir poder para mais perto da base para que as populações locais possam ter
mais controle dos seus próprios destinos”.
Segundo o Global Fund for Community Foundations3, o conceito de ﬁlantropia comunitária está
baseado nas seguintes premissas:

Todas as comunidades têm seus próprios ativos (dinheiro, habilidades, conhecimento,
redes etc.). Colocados juntos, esses elementos lhes dão poder e voz;
Quando as pessoas contribuem com seus próprios recursos, elas começam a se
sentir coinvestidoras, com participação em seu próprio desenvolvimento; elas se
importam mais com os resultados e atuam de forma a promover e proteger seus
interesses coletivos;
Quando contribuições locais são colocadas na mesa, é criada uma dinâmica de
poder diferente, mais horizontal, na relação com doadores externos, o que desaﬁa
a dinâmica tradicional do “doador-beneﬁciário”;
Recursos locais ajudam a criar novas formas mais horizontais de responsabilização
e prestação de contas (para a comunidade, não apenas para doadores externos),
baseadas na conﬁança e transparência.
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1

Conheça mais em:
fciberoamericanas.org

2

Trecho retirado do
artigo “How Community
Philanthropy Shifts Power”

3

Referência à sessão
“What we stand for
community philanthropy”
do site do GFCF

Diferentes tipos de instituições podem promover ﬁlantropia comunitária (como as fundações
comunitárias, mas também outros atores como fundos para mulheres, círculos de doação, grupos
de voluntários, etc), sempre com o objetivo de fortalecer o poder e voz das comunidades durante o
processo de desenvolvimento. O próprio conceito de fundação comunitária está em constante
desenvolvimento à medida que as organizações, em seus diversos territórios de atuação, também
evoluem para atender às necessidades das suas comunidades. Sendo assim, existem algumas
formas de compreender este tipo de organização. Não pretendemos nesse documento nos
aprofundar nas diferentes compreensões e sim dar uma visão mais geral sobre a importância desta
forma de atuação.
Segundo o Foundation Maps4, as Fundações Comunitárias são organizações que dão ênfase em:
mobilização, gerenciamento e investimento de recursos da e para a comunidade local;
deﬁnição de comunidade como uma área geográﬁca especíﬁca;
atuação majoritariamente dentro de um conceito amplo de desenvolvimento
comunitário, e não em uma temática especíﬁca;
fontes de ﬁnanciamento diversas, incluindo ﬁnanciamento da comunidade local;
participação da comunidade local na governança;
permanência e sustentabilidade da organização e/ou fundo.
As organizações-membro da Rede Iberoamericana de Fundações Comunitárias que se reconhecem como Fundação Comunitária, são:
‘‘Instituições sem ﬁns lucrativos que mobilizam e investem recursos técnicos e
ﬁnanceiros em uma determinada área geográﬁca. Têm como objetivo melhorar a
qualidade de vida da população articulando pessoas e organizações na promoção
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do desenvolvimento comunitário.”
Elas são guiadas pelos seguintes princípios:
PROTAGONISMO
COMUNITÁRIO

CONHECIMENTO
DA COMUNIDADE

AÇÃO EM REDE

FILANTROPIA
COMUNITÁRIA

TRANSPARÊNCIA

INOVAÇÃO

4

Referência disponível
na sessão de “Frequently
Asked Questions” (FAQ)
do Foundation Maps
by Candid

5

Disponível em:
fciberoamericanas.org/pb/a-rede

COLABORAÇÃO
INTERNACIONAL

A Rede está composta por 24 membros de sete países da região iberoamericana.
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As fundações comunitárias e
as respostas à crise decorrente
da Covid-19
No início de 2020, o mundo se deparou com um novo vírus que provocou uma crise global, não
apenas causando milhões de mortes e com grandes implicações sanitárias, como também com
enormes desaﬁos nas esferas econômica e social. A doença provocada pelo novo coronavírus, a
Covid-19, foi descoberta inicialmente na China em dezembro de 2019 e se propagou nos meses
seguintes pelo mundo, sendo declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma
pandemia em março de 2020.
Na maior parte do mundo as estratégias iniciais de combate ao vírus se deram por meio de distanciamento social e redução da mobilidade da população, fechamento de fronteiras, assim como a
adoção de medidas de higiene. O isolamento e conﬁnamento das pessoas em suas residências
provocaram mudanças drásticas na forma de viver, de se relacionar, de trabalhar. Na região iberoamericana os desaﬁos também foram de grande magnitude, com especiﬁcidades diferentes para
cada contexto.
Neste trabalho, vamos conhecer a atuação de fundações comunitárias-membro da Rede Iberoamericana e também de uma ação coletiva promovida por um parceiro da Rede, da qual também
fazem parte fundações comunitárias-membro. Serão quatro exemplos de respostas à crise de
Covid-19, com o objetivo de demonstrar a relevância dessas organizações e também representar o
contexto de diversidade de atuação que existe na região.
O primeiro caso será sobre a atuação do Fondo Comunitario Monteverde. A região de Monteverde,
na Costa Rica, sofreu um colapso econômico por ser uma zona quase que inteiramente baseada no
turismo. Por meio da Comisión Enlace, um projeto de mobilização comunitária promovido e gerido
por diferentes atores da comunidade, vamos conhecer exemplos de estratégias e ações que
ajudaram a região de Monteverde a enfrentar a crise.
Na sequência, conheceremos o caso do Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM), que
atua na região de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A organização criou uma Linha de Apoio
Emergencial Coronavírus dentro do Fundo de Impacto para Justiça Social, mantido pelo ICOM e por
uma rede de pessoas e organizações. Os recursos do Fundo foram redirecionados para garantir
alimentos e itens de necessidade básica a pessoas em vulnerabilidade social, e também para criar
uma moeda social com o objetivo de fortalecer os comércios locais e as comunidades mais
vulneráveis.
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O terceiro caso será o da Fundació Oreneta del Vallès, que atua no município de Badía del Vallès e
cidades vizinhas, localizadas na região da Catalunha, Espanha. A fundação, que já contava com um
histórico importante de atuação com pessoas idosas em função das características da região,
direcionou parte de seus esforços para operar um programa voltado a essa população, que sofreu
um grande impacto na saúde mental pela situação de solidão não desejada provocada pelo
conﬁnamento e distanciamento social durante a pandemia.
E encerraremos com um caso de ação coletiva de fundações comunitárias mexicanas. Para enfrentar os desaﬁos gerados pela crise de Covid-19, as fundações comunitárias mexicanas, junto com a
Comunalia (Alianza de Fundaciones Comunitarias de México), criaram o Fondo Comunidades
Activas, com o objetivo de fomentar a reativação econômica e social do país.

Como estes casos foram selecionados?
Os casos apresentados nesta publicação foram indicações do Comitê Gestor da Rede Iberoamericana de Fundações Comunitárias. Foram selecionados levando em consideração critérios
como: relevância e impacto das ações; representação geográﬁca da região iberoamericana;
diversidade de tamanho, formato e alcance das intervenções; com o objetivo de trazer uma visão
geral que representasse diferentes formas de atuação na região.

Os princípios da
Rede Iberoamericana
aplicados na prática
A Rede Iberoamericana, ao longo dos seus quase dez anos de existência, cooperação e intercâmbio
de experiência, deﬁniu sete princípios pelos quais seus membros se identiﬁcam e reconhecem, com
o objetivo de ampliar sua contribuição para o desenvolvimento das comunidades onde operam.
Durante a crise de Covid-19, esses princípios foram extremamente importantes para garantir
respostas rápidas e assertivas para as necessidades locais, levando em consideração as especiﬁcidades de cada território. E será por meio desses princípios comuns6 que vamos compartilhar as
experiências realizadas pelas organizações de Brasil, Costa Rica, Espanha e México:

6

8

A IMPORTÂNCIA DAS FUNDAÇÕES COMUNITÁRIAS NA RESPOSTA À CRISE DECORRENTE DA COVID-19:
uma visão da Rede Iberoamericana de Fundações Comunitárias

Os princípios da Rede
Iberoamericana estão disponíveis em:
fciberoamericanas.org/pb/principios

PROTAGONISMO COMUNITÁRIO
Acreditamos que os cidadãos e cidadãs precisam fazer parte do processo de
desenvolvimento da comunidade, ter um papel de protagonismo na decisão e
construção do seu próprio futuro. Os cidadãos e cidadãs precisam sentir-se
empoderados, conscientes dos seus direitos e responsabilidades. Como fundações
comunitárias, nosso papel é fortalecer os canais de participação cidadã existentes
em nossos territórios, sejam coletivos, grupos (formais ou não), organizações da
sociedade civil, e outros.

CONHECIMENTO DA COMUNIDADE
Para impulsionar o protagonismo comunitário, consideramos que nossas
organizações são responsáveis por conhecer suas comunidades para saber quais
ações propor e implementar para o seu benefício. Conhecendo os territórios,
podemos liderar o processo de fortalecimento das comunidades e empoderamento
dos cidadãos e cidadãs, promovendo consciência de identidade, fomentando
iniciativas que promovam a participação cidadã, articulando oportunidades, usando
os recursos/ativos do território e parcerias com diferentes atores locais.

AÇÃO EM REDE
Consideramos que a colaboração entre os diferentes atores locais – nas esferas
pública, privada e sociedade civil – é fundamental para o desenvolvimento
comunitário. Sendo assim, atuamos como articuladores e dinamizadores das
diferentes redes nos nossos territórios de ação, criando espaços e dinâmicas para
que isso se dê de forma eﬁciente e sustentável.
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FILANTROPIA COMUNITÁRIA
Acreditamos no impacto da mobilização e do investimento local direcionado para
programas e práticas que lidam com as necessidades particulares de nossas
comunidades e ampliam a conscientização sobre questões locais. Como organizações
conhecedoras das nossas comunidades, articuladoras dos diferentes atores e com
experiência para elaborar diagnósticos sobre as necessidades locais, buscamos atuar
como receptores e mediadores entre a comunidade e o investimento local.
Entendemos também que investidores precisam estar comprometidos com as causas
que apoiam. Devem respeitar os processos comunitários sem intervir diretamente neles,
conhecer os atores, a comunidade, os costumes, a história do local. Conﬁamos que
doações articuladas com organizações que conhecem as comunidades e promovem a
participação de pessoas e associações são mais eﬁcientes e geram mais impacto.

TRANSPARÊNCIA
Temos como premissa que todos os atores sociais devem ter acesso às
informações relacionadas ao processo de desenvolvimento comunitário.
Consideramos indispensável que todos os processos de gestão e ﬁnanciamento
tenham um foco claro, sejam transparentes e com prestação de contas, para que
haja uma construção de conﬁança entre nossas organizações e comunidades.

INOVAÇÃO
Devemos ser precursores de ações inovadoras e gerar novos modelos de
desenvolvimento econômico com benefício social e que repercutam nos cidadãos e
cidadãs. Precisamos acompanhar novas tendências a nível nacional e internacional,
propor novas soluções e atuar com um enfoque preventivo mais que corretivo.

COLABORAÇÃO INTERNACIONAL
A região iberoamericana é plural e diversa, mas unida sobre a base de elementos
de identidade compartilhados. Acreditamos que nossas organizações se fortalecem
com a Rede de Fundações Comunitárias, na qual podem contribuir para a construção
de uma visão global do campo da ﬁlantropia comunitária a partir da experiência local
de desenvolvimento dos nossos bairros e cidades.
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Conhecendo exemplos de
atuação frente à pandemia
de Covid-19
Fondo Comunitario Monteverde
Costa Rica
Contextualização
Monteverde é uma pequena cidade da Costa Rica com uma economia altamente baseada no turismo. Tem uma população de cerca de 6 mil pessoas e recebe aproximadamente 200 mil visitantes a
cada ano, atraídos por seus bosques verdes. O fechamento das fronteiras e de locais turísticos para
impedir a propagação da Covid-19 provocou um colapso econômico na região, com muitas pessoas perdendo seus empregos ou tendo suas receitas diminuídas.
Em março de 2020, houve uma grande mobilização na comunidade de Monteverde, que contou
com a participação de pessoas físicas, organizações sociais, instituições públicas e privadas, com
o objetivo de encontrar soluções em conjunto para enfrentar a crise. Dessa mobilização nasceu a
Comisión Enlace Monteverde, que esteve ativa entre março de 2020 e abril de 2021.
O trabalho da Comisión Enlace foi organizado em cinco subcomissões de trabalho, às quais as
pessoas se dedicaram de forma voluntária nos temas que tinham interesse em contribuir:
1) Estatística e Censo; 2) Saúde, Educação e Recreação; 3) Comunicação; 4) Assistência Social;
5) Economia Circular.
O Fondo Comunitario Monteverde (FCM) teve um papel relevante na formação, funcionamento e
sucesso da Comisión Enlace. A organização liderou duas das cinco subcomissões - a de Comunicação e Economia Circular -, e também participou de forma ativa nas demais subcomissões. A
dedicação da equipe e do conselho diretor do FCM foi quase que totalmente direcionada para as
atividades da Comisión Enlace, oferecendo todo o seu conhecimento sobre a comunidade.
Também redirecionaram seu Fundo de Emergências, que havia sido criado em 2017 quando o
furacão Nate atingiu a região, para as necessidades que surgiram com a crise decorrente da pandemia. Uniram esforços com a Comissão Municipal de Emergência e a Comisión Enlace, colaborando
com recursos já existentes, sua experiência e oferecendo seu serviço de arrecadação de fundos7.
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Mais informações sobre o Fundo de
Emergências e como os recursos foram
aplicados disponíveis em:
es.monteverdefund.org/emergency-fund-2020

Principais resultados
Foram aproximadamente 3.500 pessoas apoiadas e 850 famílias. O Fundo de Emergências mobilizou cerca de US$ 14 mil para os desaﬁos gerados pela pandemia, e o Fondo Comunitário Monteverde também investiu US$ 11 mil em micro-doações, apoiando cerca de 30 projetos comunitários
que surgiram como resposta à crise.
Adicional a essas frentes, foi criada uma moeda digital alternativa chamada “verdes”, que surgiu
como parte da estratégia de criar uma economia mais circular, estimulando o consumo de
produtos e serviços produzidos na região.
O projeto começou no início de 2021 e teve uma adesão muito consistente, sendo amplamente
adotado pela comunidade, com mais de 2,7 mil pessoas utilizando a moeda, o que representa
quase metade da população. Foram realizadas quase 5 mil transações até fevereiro de 2022, e o
total equivalente em dólares é de aproximadamente US$ 46 mil.

+3.500

pessoas
apoiadas

+US$ 14 mil

+2.700

pessoas usando a
moeda "verdes" (quase
metade da população)

mobilizados pelo Fundo
de Emergências

em micro-doações
projetos comunitários
+US$ 11 mil ainvestidos

Horta Comunitária na comunidade de Cerro Plano, um projeto da subcomissão de Economia
Circular e que recebeu micro-doações do Fondo Comunitario Monteverde
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Princípios na prática
PROTAGONISMO COMUNITÁRIO
A criação da Comisión Enlace é um grande exemplo de protagonismo comunitário. Pessoas com
papel de liderança na comunidade (e que também faziam parte do conselho ou eram associadas do
Fondo Comunitario Monteverde) ﬁzeram uma chamada totalmente aberta a todas as pessoas e
organizações que queriam envolver-se e formar algum tipo de comissão para criar soluções para
enfrentar a pandemia. Houve uma grande participação de diferentes atores da comunidade, com
“representantes de 12 instituições públicas e privadas, assim como representantes de empresas e
pessoas físicas voluntárias”8.
As ações resultantes do trabalho da Comisión Enlace, somadas aos demais esforços realizados
pelo Fondo Comunitario Monteverde, demonstram o protagonismo dos diferentes atores da comunidade para criar soluções que atendessem às necessidades geradas pela crise. Alguns exemplos
de soluções criadas durante a pandemia serão apresentados mais adiante.
CONHECIMENTO DA COMUNIDADE
Conhecer bem a comunidade é imprescindível para poder atuar e responder às necessidades, especialmente em situações de emergência. Neste sentido, Jannelle Wilkins, ex-presidente do Fondo
Comunitario Monteverde, reﬂete:
“O fato de já estar trabalhando na comunidade, já ter conquistado a conﬁança da
comunidade, ter canais abertos de comunicação e redes já estabelecidas, dá a possibilidade de atuar rapidamente e responder com agilidade e ﬂexibilidade. Antes de que
pudéssemos fazer a chamada para ajuda, as pessoas já estavam nos contatando,
perguntando como poderiam ajudar, para onde mandavam dinheiro, porque já existia
essa conﬁança e esses canais de arrecadação de recursos de todo o tipo.”
Além de estar envolvido e ter a conﬁança da comunidade, uma das lições aprendidas durante a crise foi a importância de ter bons dados sobre a população, e esse foi um dos motivos que nortearam
a criação da Subcomissão de Estatística e Censo.
Para compreender a real situação, eram necessárias informações. Quantas pessoas haviam perdido seus trabalhos ou tiveram receita diminuída. Quantas pessoas viviam em cada domicílio, incluindo crianças e pessoas idosas. Muita dessa informação estava disponível, mas não organizada, o
que não permitia uma visão clara da situação imediata. A Subcomissão de Estatística e Censo coletou dados em mais de 1 mil domicílios, um número signiﬁcativo considerando que a quantidade de
pessoas residentes é de cerca de 6 mil. A partir dessas informações foi possível gerar uma base de
dados das pessoas que mais necessitavam de ajuda.
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Fonte:
https://www.presidencia.go.cr/comunicados
/2020/04/comunidad-demonteverde-convierte-la-amenaza-de-covid19-en-oportunidad-para-fortalecer-suorganizacion/

Continuar tendo informações atualizadas e uma boa base de dados é muito importante. Para isso, o
Fondo Comunitario Monteverde está apoiando um segundo Censo para coletar novos dados, e os
resultados estão previstos para sair em março de 2022.
AÇÃO EM REDE
Atuar em rede envolvendo diferentes atores da comunidade é a base para o funcionamento da Comisión Enlace, como também para outras ações promovidas e fortalecidas pelo Fondo Comunitario Monteverde. São muitos os exemplos de soluções e ações que foram realizadas durante a
pandemia. Vamos compartilhar aqui algumas iniciativas que envolveram diferentes partes do ecossistema e que fortaleceram a comunidade.
Havia uma real preocupação sobre a segurança alimentar e a necessidade de suplementar a dieta
da população para além do básico, comenta Wilkins em seu artigo9. Um banco de alimentos foi
organizado no início de abril de 2020 e pacotes de comida foram distribuídos para cerca de 100
famílias semanalmente por mais de 12 meses. O Governo Central começou a enviar cestas básicas
em junho, então a ênfase local foi a distribuição e suplementação dos alimentos básicos com
produtos frescos produzidos localmente. Antes da crise, os agricultores da região vendiam a maior
parte da sua produção a restaurantes e mercados agrícolas. Como isso já não era possível, o Fondo
Comunitario Monteverde e o Instituto Monteverde (outra organização local) usaram recursos de
emergência para comprar a produção e distribuí-la para famílias em necessidade.
Jardineiros e agricultores com experiência foram recrutados e subsidiados para atuar com consultoria técnica via Whatsapp para pessoas que queriam começar a cultivar alimentos em suas próprias casas. O intercâmbio foi tão grande que foi criada uma rede de mais de 150 pessoas conectadas trocando informações sobre como lidar com pragas, como compostar, o melhor período para o
plantio e colheita, e muito mais.
Outro exemplo de solução em rede foi a articulação com pessoas que vão todos os anos da
Nicarágua e outras regiões da Costa Rica para a colheita de café na região de Monteverde. Com o
fechamento das fronteiras e outras restrições sanitárias e de mobilidade, foi muito difícil para essas
pessoas realizar a viagem e manter-se na região durante a pandemia. Empresas de Monteverde
apoiaram com os trâmites de viagem, possibilitando a ida. Mas eram menos pessoas e precisavam
ﬁcar por mais tempo, além de encontrar mais diﬁculdades e necessidades que anos anteriores. A
solução encontrada foi identiﬁcar parte dos campos de café onde era possível cultivar outros
alimentos, e essas pessoas, com a ajuda das mesmas empresas de cultivo de café, plantaram feijão
entre os pés de café. Da colheita do feijão, metade foi destinada a essas famílias e a outra metade
foi para os bancos de alimentos para a comunidade.
Como explica Wilkins, “foram para além de plantar feijão em conjunto: vamos pedir sementes ao
Fondo Comunitario, vamos trabalhar com as empresas, vamos ver os campos que se podem utilizar
de várias maneiras, vamos fazer esse plantio e essa colheita e vamos compartilhar de novo”.
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Referência ao artigo “Strengthening the
fabric of civil society in Monteverde”
(WILKINS, 2021)

FILANTROPIA COMUNITÁRIA
O modelo de atuação do Fondo Comunitario Monteverde está baseado na mobilização de recursos
econômicos com diferentes atores locais e internacionais, como também o investimento de recursos por meio de pequenas e micro doações a projetos e programas que beneﬁciam a comunidade.
As fontes de recursos ﬁnanceiros são diversas e muitas delas obtidas por meio de parcerias com o
setor de turismo, que redirecionam dólares do comércio e do ecoturismo para benefício da comunidade. Também contam com um programa de associação de membros com cotas anuais, prestam
serviços ﬁscais e de gestão a organizações locais e oferecem canais de doação direta que podem
ser feitas diretamente da Costa Rica ou também de fora do país.
Durante a pandemia, mobilizaram cerca de US$ 3,5 mil com doações locais, mais de US$ 10 mil
com doações internacionais e também receberam um grant internacional de US$ 10 mil para seu
programa de micro-doações.
Com o objetivo de fortalecer organizações e projetos locais, o Fondo
Comunitario Monteverde opera, desde antes da pandemia, um programa de pequenas doações. Frente à crise, perceberam que precisavam
revisar as diretrizes do programa. Ao invés de realizar pequenas doações a projetos mais estruturados, começaram a fazer micro-doações
de até US$ 500, e muitas dessas doações foram direcionadas a iniciativas ainda incipientes que foram criadas como resposta ao desemprego. Foram 22 projetos apoiados com micro-doações, além dos outros
nove novos projetos do programa já existente, um número expressivo
para a organização.

Trabalho da subcomissão de Assistência Social

Com relação à mobilização de investimento local, um exemplo
interessante foi a articulação a nível comunitário entre organizações e
grupos que tinham orçamentos e recursos disponíveis. Essas instituições começaram a repassar esses recursos a famílias que realizavam
trabalhos que traziam benefícios para a comunidade (como por
exemplo: melhorar ruas e caminhos, fazer calçadas, trabalhos de
reﬂorestamento, entre outros). Então pessoas que haviam perdido
seus empregos, e que tinham tempo disponível, puderam dedicar-se a
esse tipo de trabalho comunitário que era pago com doações provenientes de diferentes tipos de organizações.
Com relação ao impacto alcançado, Wilkins comenta que “a coordenação entre o setor privado, organizações da sociedade civil, governo, foi
uma coisa que triplicou o que era uma doação e formava e fechava um
círculo de duplo, triplo impacto”.
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Oﬁcina de exercícios funcionais, parte do trabalho da
subcomissão de Saúde, Educação e Recreação

TRANSPARÊNCIA
A questão da transparência está reﬂetida na conﬁança que a comunidade tem na organização, e
segundo Wilkins, é um dos valores mais importantes do Fondo Comunitario Monteverde:
“Quando não se é uma organização completamente transparente, não há conﬁança.
E se não há conﬁança, não é possível atuar”.
O Fondo Comunitario Monteverde busca sempre publicar o máximo de informação disponível, em
todos os canais possíveis. As reuniões de assembleia estão sempre abertas a todos da comunidade, que também é envolvida na composição das equipes que avaliam e decidem quais projetos
serão apoiados com as micro-doações realizadas pela organização.
Também pelo seu compromisso com a transparência e conﬁança da comunidade, estiveram à
frente da Subcomissão de Comunicação na Comisión Enlace.
“Uma boa comunicação era imprescindível para garantir que informações verdadeiras
sobre a pandemia, medidas de segurança, recursos e serviços disponíveis estavam
chegando às pessoas” (WILKINS, 2021).
INOVAÇÃO
Para reagir à crise provocada pela pandemia, foi fundamental estar aberto a novas ideias, conceitos
e soluções. E uma das soluções inovadoras mais representativas criada como resposta à crise foi a
moeda “verdes”, que nasceu como parte da estratégia para criar uma economia mais circular.
Os “verdes” são uma moeda digital complementar baseada em tecnologia blockchain que ajuda a
facilitar a permuta de produtos e serviços, com o objetivo de estimular o consumo local. Jannelle
Wilkins, ex-presidente do FCM, trabalhou no comitê que levou os “verdes” a Monteverde, e conta um
pouco sobre o processo de criação:
“Quando nos abrimos a todas as possibilidades, especialmente quando enfrentamos
as necessidades de uma crise, saem oportunidades. Eram vizinhos que formavam
parte dessa subcomissão, alguns que trabalhavam em organizações, mas todos
atuando em solidariedade, que estudaram e pesquisaram casos em outros lugares e
arriscaram criar uma nova moeda alternativa.”
Wilkins conta que uma pessoa da Subcomissão conhecia alguém na Costa Rica que havia criado
uma plataforma digital para a troca de produtos e serviços. Esta organização (Cambiatus) começou a ajudá-los, sem custo, a cocriar uma moeda complementar e lhes deu o uso da plataforma
para testar, experimentar, identiﬁcar os valores e modalidade de uso da moeda.
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“Estivemos abertos a aprender. Fizemos programas-pilotos para ver o que ia funcionar ou não,
fomos realizando mudanças e respondendo aos aprendizados, e tivemos a oportunidade de contar
com o apoio e ajuda desta organização (Cambiatus), porque eles também querem mudar como nos
relacionamos com o dinheiro e as economias no mundo. Eles têm uma ﬁlosoﬁa de solidariedade
como a nossa”, explicou Wilkins.
Os “verdes” podem ser utilizados na sua própria loja online, onde pessoas podem vender e comprar
coisas com a moeda; em negócios aﬁliados; e na Tilichera, uma loja de produtos de segunda mão
que só aceita “verdes” ou permuta. A venda de produtos e serviços não é a única maneira de ganhar
“verdes”. Participar de ações sustentáveis relacionadas às mudanças climáticas e agricultura
sustentável, fazer trabalhos voluntários na comunidade e com organizações sociais locais, por
exemplo, são também maneiras de adquirir a moeda.
“Se queremos ver qual o impacto econômico de todas as intervenções não podemos
olhar apenas para o que é o impacto em quantidade de dólares, mas também o impacto
de criar uma economia mais resiliente que responde especialmente durante tempos de
crise. Isso é incalculável. O feito de criar uma economia que buscava ser autossustentável criou um impacto duradouro. É muito difícil de medir mas acredito que não podemos ignorar”.
Jannelle Wilkins

Oﬁcina de ciclismo, parte do trabalho da subcomissão de Saúde, Educação e Recreação
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Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM)
Brasil
Contextualização
Florianópolis, cidade localizada na região Sul do Brasil, teve uma realidade muito desaﬁadora em
decorrência da crise provocada pela pandemia. Em março de 2020 o país entrou em um período de
conﬁnamento, assim como em outros lugares do mundo. Como consequência, escolas públicas e
organizações sem ﬁns lucrativos foram fechadas. Esses locais oferecem serviços essenciais para a
maior parte das famílias em situação de vulnerabilidade.
São nas escolas da rede pública e em Organizações da Sociedade Civil que atuam no contraturno
escolar que crianças e adolescentes mais vulneráveis fazem suas principais refeições. É também
nesses lugares que ﬁcam seguros para que seus pais e mães possam sair para trabalhar. Em
paralelo a isso, muitos trabalhadores perderam suas rendas. A crise aprofundou a iniquidade social
da região, escancarando um contexto de fome e falta de acesso a serviços básicos.
O Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM), juntamente com uma rede de organizações
parceiras, dedicou grande parte dos seus esforços em 2020 e 2021 para responder a essa situação
de crise e suas consequências econômicas e sociais.
Em março de 2020, apenas um dia após o anúncio do conﬁnamento pelo governo estado de Santa
Catarina, foi criada a Linha de Apoio Emergencial Coronavírus, dentro do Fundo de Impacto para
Justiça Social, criado em 2018 e mantido pelo ICOM e por uma rede de pessoas e organizações que
doam sistematicamente para garantir direitos humanos e reduzir iniquidades sociais.

Principais Resultados
A Linha de Apoio Emergencial Coronavírus contou em 2020 e 2021 com mais de 600 doadores,
entre pessoas físicas e jurídicas. Foram cerca de R$ 2,7 milhões (aproximadamente US$ 540 mil)
investidos diretamente na comunidade através de duas estratégias de apoio ﬁnanceiro:
Apoio direto à sociedade civil: repasse de recursos ﬁnanceiros a organizações, grupos e movimentos sociais que entregaram alimentos, produtos de higiene e de limpeza a pessoas em
situação de vulnerabilidade social;
Banco Comunitário ICOM: Implementação de moedas sociais nas comunidades da Grande
Florianópolis, garantindo autonomia para as famílias e fortalecendo pequenos comércios.

18

A IMPORTÂNCIA DAS FUNDAÇÕES COMUNITÁRIAS NA RESPOSTA À CRISE DECORRENTE DA COVID-19:
uma visão da Rede Iberoamericana de Fundações Comunitárias

Entre março de 2020 a agosto de 2021, foram realizadas 20 rodadas de doações que apoiaram
diretamente 43 organizações da sociedade civil, movimentos, grupos e coletivos, com mais de R$
416 mil (cerca de US$ 82 mil). Com esse recurso, as iniciativas puderam garantir alimentos e itens
básicos de higiene e limpeza para quase 4,9 mil famílias, impactando diretamente mais de 20 mil
pessoas em situação de vulnerabilidade na Grande Florianópolis.
Em abril de 2020 foi criada a primeira unidade do Banco Comunitário e, até ﬁnal de 2021, eram seis,
atendendo 16 comunidades vulneráveis da Grande Florianópolis. Essas unidades contaram com
53 comércios cadastrados, e R$ 2,2 milhões (cerca de US$ 438 mil) em moedas sociais doadas
para 1.062 famílias em situação de vulnerabilidade social.

doadores, entre pessoas
e jurídicas
+600 físicas

+US$ 540 mil
+20 mil
+1.000

investidos na
comunidade

pessoas
impactadas

famílias receberam
moedas sociais

Entregas de alimentos feitas por iniciativas apoiadas pela
Linha de Apoio Emergencial Coronavírus, do ICOM
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Princípios na prática
PROTAGONISMO COMUNITÁRIO
Os Fundos Comunitários Emergenciais são uma das estratégias utilizadas pelo ICOM para responder a desastres naturais e calamidades públicas por meio do protagonismo comunitário e atuação
em rede, conforme explicam no relatório com os resultados da Linha de Apoio Emergencial
Coronavírus. Para o ICOM (2020)10, eles são muito mais do que canais para recebimento de
doações, atuam também como um processo de mobilização e articulação da comunidade. Por
meio dos Fundos possibilita-se que:
Pessoas e organizações sensibilizadas com as consequências de
calamidades públicas na região doem recursos ﬁnanceiros para
apoiar os mais impactados;
Famílias em vulnerabilidade social e organizações da sociedade civil,
grupos e movimentos sociais possam ser apoiados de forma rápida;
Organizações públicas, privadas e da sociedade civil se articulem
para responder aos desaﬁos da comunidade.

Organização parceira do Banco Comunitário ICOM

Apoiar ﬁnanceiramente atores da sociedade civil é uma das estratégias do ICOM para fomentar e
ampliar o impacto e alcance do trabalho realizado por essas organizações. Na Linha de Apoio
Emergencial Coronavírus, foram apoiadas intervenções alinhadas com seu objetivo, que era de
“garantir o acesso a alimentos seguros, nutritivos e suﬁcientes, assim como itens de higiene e de
limpeza a pessoas em vulnerabilidade social e que fazem parte dos grupos de risco na Grande
Florianópolis durante a crise em decorrência do coronavírus”.
Essas intervenções eram realizadas por organizações, grupos e movimentos sociais que atuam
nas comunidades, com capacidade de atender populações vulneráveis com agilidade e levar a
estas pessoas o que elas mais precisavam de maneira urgente.
A criação do Banco Comunitário, com a implementação de uma moeda social nas comunidades
vulneráveis da Grande Florianópolis, também surgiu com base na premissa de que “é possível
fortalecer o protagonismo dos moradores, as organizações da sociedade civil que atuam nestas
áreas, apoiar os pequenos comércios e reforçar os laços entre todos estes atores”.11
As famílias que residiam nas comunidades onde o Banco atuava receberam moedas sociais para
adquirir itens de alimentação, higiene e limpeza junto a comércios localizados nas comunidades. O
valor correspondente em moeda social era disponibilizado na conta de cada família no Banco
Comunitário (que operava 100% online), e acessado por meio de um aplicativo (o “e-dinheiro”12).
Para efetuar as compras, elas apresentavam o aplicativo nos estabelecimentos cadastrados e
adquiriam os itens que precisavam.
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Informações compartilhadas no
Relatório de Impacto Social: Linha
de Apoio Emergencial Coronavírus

11

Disponível em:
http://coronavirus.icomﬂoripa.org.br
/banco-comunitario-icom/

12

O Instituto E-dinheiro Brasil foi
o parceiro técnico do Banco
Comunitário para uso de
Tecnologia Social

Para o ICOM, “dessa forma, além de empoderar as famílias, fortalecemos os laços comunitários, as organizações da sociedade civil
locais e também os comércios que integram aquela área. Para cada
área em vulnerabilidade social que tem acesso ao Banco Comunitário e à moeda social, há uma Organização da Sociedade Civil local como parceira. Protagonismo comunitário, construção de conﬁança e autonomia são valores muito importantes para nós.” 13
Comércio parceiro do Banco Comunitário ICOM

CONHECIMENTO DA COMUNIDADE
Uma das ações promovidas pelo ICOM é a produção do Sinais Vitais, um diagnóstico social
participativo inspirado no projeto Vital Signs, realizado por fundações comunitárias do Canadá, que
busca identiﬁcar áreas prioritárias e desaﬁos da comunidade, gerando dados e informações que
visam orientar a tomada de decisão.
A partir do diagnóstico Sinais Vitais lançado pelo ICOM em 2017, foi possível ter dados concretos
sobre o tamanho e o perﬁl da população que reside em áreas de vulnerabilidade social e sofre mais
as consequências da crise provocada pela pandemia. Só na cidade de Florianópolis, por exemplo,
são 67 áreas onde moram mais de 65 mil pessoas, das quais 25 mil são crianças e adolescentes.
Além de contar com dados e informações gerados pelos diagnósticos sociais, logo após a criação
da Linha de Apoio Emergencial Coronavírus o ICOM realizou também um mapeamento colaborativo
de organizações, movimentos sociais e outros coletivos que estavam realizando intervenções
alinhadas com o propósito da Linha, com o objetivo de dar visibilidade às respostas emergenciais
criadas pela sociedade civil organizada.
A experiência com o Banco Comunitário ICOM, desde o projeto-piloto em abril de 2020 e ao longo da
implantação das demais unidades, permitiu conhecer mais a população local, entender como a
crise afetou a comunidade, e também o impacto provocado pela utilização da moeda social pelas
famílias e pequenos comércios.
Foram 1.062 famílias que tiveram acesso a parcelas de R$ 200 (cerca US$ 40) em moedas sociais
digitais, representando cerca de 3,3 mil pessoas de 16 comunidades em vulnerabilidade social da
Grande Florianópolis. A maior parte dessas famílias contava com a presença signiﬁcativa de
crianças e adolescentes. A renda familiar era menor que R$ 1.045 (aproximadamente US$ 200)
mensais e cerca de 70% das famílias beneﬁciadas pela moeda social declararam que ﬁcaram ou
algum membro da família ﬁcou desempregado durante a pandemia.
Com relação aos comércios, 53 estabelecimentos de periferia foram fortalecidos, atendendo as 16
comunidades apoiadas pelo Banco Comunitário. Os comerciantes foram afetados pela crise e
alguns desaﬁos enfrentados foram a diminuição nas vendas, alteração no processo de vendas,
mais concorrência.
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Disponível em:
https://www.icomﬂoripa.org.br
/banco-comunitario-dagrande-ﬂorianopolis/

A partir do cadastro no Banco Comunitário, mais de 60% responderam que tiveram aumento de
lucro líquido, conseguiram acessar novos fornecedores e negociar preços. Todos indicaram que
ampliaram sua base de clientes e que também foi possível aumentar a quantidade e variedade de
produtos ofertados em seus estabelecimentos.
AÇÃO EM REDE
O alcance do impacto da Linha Emergencial só foi possível pela articulação entre os diferentes
atores, desde os doadores até as iniciativas apoiadas que garantiram o acesso a itens de emergência para quem mais precisava. Foi também muito importante para criar e implementar novas
soluções, como o Banco Comunitário, que nasceu em rede e todo o processo de implantação,
execução e avaliação do projeto, assim como as tomadas de decisão, foram cocriados e compartilhados com diferentes atores da comunidade14.
“Todo o nosso trabalho é feito por meio da construção de redes, que se mostraram ainda
mais necessárias e foram fortalecidas neste momento tão desaﬁador. Redes que
revelam o protagonismo da sociedade civil organizada, o conhecimento sobre as áreas
mais vulneráveis, a capacidade de criar respostas rápidas e a resiliência de todos os
envolvidos. O esforço desta rede resultou em impactos expressivos para as comunidades em Santa Catarina” (Dellagnello e Schommer, 202015).
FILANTROPIA COMUNITÁRIA
As premissas, processos e formatos de intervenção e mobilização da Linha de Apoio Emergencial
Coronavírus - nas suas duas estratégias (apoio direto à sociedade civil e o Banco Comunitário) foram amparadas na essência da ﬁlantropia comunitária. Segundo o ICOM, foi muito importante
contar com aprendizados de experiências passadas e uma estrutura pronta para garantir agilidade
de resposta num contexto de crise.
Fundos Comunitários Emergenciais, como já mencionado, são uma das estratégias do ICOM para
responder a desastres naturais e calamidades públicas. A Linha de Apoio Emergencial Coronavírus
foi a terceira experiência de Fundo Comunitário Emergencial do ICOM. Outras duas experiências
foram os Fundos de Reconstrução Chuvas SC, criados em decorrência das fortes chuvas que
provocaram enchentes e deslizamentos em 2008 e em 2018 na região.
Já contar com uma infraestrutura de doação foi crucial para garantir uma rápida resposta à crise.
Em apenas 20 dias, o ICOM mobilizou mais de R$ 98 mil (cerca de US$19 mil) de 145 doadores
locais (organizações e pessoas físicas) e uma fundação privada nacional doou um adicional de R$
500 mil (cerca de US$ 96 mil) (NUNES, 2020).
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É possível conhecer mais detalhes
sobre o modelo de implantação do
Banco Comunitário no Relatório de
Impacto Social: Linha de Apoio
Emergencial Coronavírus
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Disponível no Relatório de
Impacto Social ICOM 2020

TRANSPARÊNCIA
O ICOM preza pela transparência em todos os seus projetos, prestando contas à comunidade sobre
os recursos mobilizados e doados, assim como todas as atividades realizadas. Relatórios ﬁnanceiros e de atividades estão disponíveis no site do ICOM e as contas da organização passam por
auditoria externa anualmente.
“O exercício de uma boa governança traz consigo a instituição de alguns princípios
de gestão, como transparência, equidade e responsabilidade. Para o ICOM, a transparência é o princípio adotado como primordial, que preserva a nossa legitimidade
e sustentabilidade” (ICOM, 2020)
Em 2017 e 2018 o ICOM foi reconhecido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil por meio do
prêmio Melhores ONGs, uma iniciativa do Instituto Doar, que visa dar visibilidade a organizações
com excelência em gestão, governança, sustentabilidade ﬁnanceira e transparência.
INOVAÇÃO
A pandemia de Covid-19 exigiu uma grande adaptação na forma de trabalhar e agilidade para
desenvolver respostas rápidas e certeiras para enfrentar as adversidades sanitárias, econômicas e
sociais que se apresentaram. Segundo o ICOM, isso só foi possível pela trajetória de mais de 15
anos e principalmente pelas pessoas e organizações com quem atuam.
Dentre as soluções inovadoras que foram criadas durante a pandemia, está o Banco Comunitário,
que foi todo concebido em rede. O primeiro Banco Comunitário de Santa Catarina foi inspirado e
contou com o apoio de experiências já consolidadas em outros territórios e contextos brasileiros16,
mas incorporou metodologias, processos e formatos próprios alinhados com a necessidade local.
“O ICOM, juntamente com a rede de parceiros, desenvolveu uma metodologia própria, que buscou
tornar o processo participativo, dinâmico, educativo e que pudesse atender de maneira rápida as
demandas da comunidade. Esta metodologia, que foi testada e adaptada durante a implementação
da primeira unidade na Serrinha (comunidade vulnerável de Florianópolis), tornou possível replicar
o modelo - respeitando as especiﬁcidades de cada território, nas demais unidades, otimizando o
atendimento às necessidades das comunidades” (ICOM,2020).
O Banco Comunitário ICOM faz parte da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que recebeu o
Prêmio de Empreendedor Social do Ano 2020, realizado pela Folha de São Paulo, na categoria
Legado Pós-Pandemia.
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O Banco Comunitário ICOM
contou com a parceria do
Instituto Banco Palmas,
fundado em 1998 para
promover o desenvolvimento
da comunidade do Conjunto
Palmeiras, em Fortaleza

Fundació Oreneta del Vallès
Espanha
Contextualização
A Fundació Oreneta del Vallès está localizada no município de Badia del Vallès, na província de
Barcelona, que está entre os dez menores municípios da Espanha. Sua população é de pouco mais
de 13 mil habitantes e possui uma área geográﬁca de cerca de 1 km². A organização atua em várias
frentes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade e conta com um histórico
importante de atuação com pessoas idosas, não apenas em Badia del Vallès mas também em
municípios vizinhos, como Sabadell e Barberà del Vallès.
O conﬁnamento e o distanciamento social ocasionados pela pandemia de Covid-19 provocaram
um aumento de solidão não desejada entre pessoas idosas, que tem um importante impacto no seu
dia-a-dia e na sua saúde mental. A aparição de sintomas de depressão e ansiedade foi agravada
também pelos processos de luto devido à perda de pessoas queridas e o impacto dos falecimentos
entre pessoas mais velhas.
No ano de 2019, 3.253 pessoas idosas foram beneﬁciadas pelas atividades presenciais oferecidas
pela organização. Em 12 meses de pandemia, essas atividades passaram para o formato virtual, e a
participação foi reduzida para apenas 521 beneﬁciários. A organização constatou que a maioria
não pode continuar porque não tinha conhecimento para participar de atividades virtuais, e alguns
também por falta de meios. Os serviços sociais municipais e sanitários de saúde mental de Badia
del Vallès e Sabadell também detectaram um elevado número de pessoas idosas sem conhecimentos digitais suscetíveis a padecer de um estado de solidão não desejada.
Segundo a Fundação, as pessoas idosas são o coletivo predominante na sociedade que, por falta
de meios econômicos e/ou formação digital, se converteram nos analfabetos do século XXI. A falta
de conhecimento digital, além de não permitir participar das atividades virtuais oferecidas pelas
fundações e outras organizações, também não permite que as pessoas idosas se comuniquem
com seus familiares e amigos nesta situação de isolamento social provocada pela pandemia.
Este contexto foi a base para a criação de um novo projeto que tem como objetivo reduzir a lacuna
digital e o estado de solidão não desejada das pessoas idosas, especialmente aquelas que se
encontram em situação vulnerável. O projeto oferece formação para pessoas idosas no uso de
aplicativos digitais para manter comunicação audiovisual com seus familiares e conhecidos.
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Principais resultados
Com o projeto “Luta contra a lacuna digital e a solidão das pessoas idosas”, a Fundació Cívica
Oreneta del Vallès foi uma das ganhadoras do prêmio BBVA Futuro Sostenible. O projeto começou
em agosto de 2021 com a realização de formações semanais (presenciais e virtuais) nos municípios de Badia del Vallès, Sabadell e Barberà del Vallès. O número de formações tem sido ampliado a
cada mês, e em janeiro de 2022 já contam com mais de 120 horas semanais de atividades (com
oﬁcinas presenciais e virtuais e também atendimento personalizado), tendo beneﬁciado mais de 1
mil pessoas idosas.

horas semanais de atividades (formações
+120 presenciais,
virtuais e atendimento personalizado)

+1.000

pessoas idosas
beneﬁciadas

Formação em grupo para pessoas idosas em Badia del Vallès
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Princípios na prática
PROTAGONISMO COMUNITÁRIO
A Fundació Oreneta del Vallès tem um trabalho muito consistente com voluntariado. São os
voluntários que realizam as principais atividades da organização (são 3 pessoas contratadas e
mais de 70 voluntários atuando). A maioria deles são cidadãos de Badia del Vallès e da região,
inclusive familiares de pessoas idosas beneﬁciárias do projeto. Muitas informações sobre as
necessidades das pessoas idosas chegaram por meio dos voluntários, e estes estiveram ativamente envolvidos na solução, mesmo aqueles que não vivem mais ali.
As mais de 500 pessoas idosas que tiveram condições de participar dos encontros virtuais realizados pela fundação no primeiro ano de pandemia também contribuíram para a compreensão do contexto de falta de conhecimento ou meios de outras
pessoas idosas para utilizar a tecnologia para comunicação,
como também sinalizaram aqueles de seus círculos de relacionamento que estavam sofrendo de solidão.
Outra estratégia que conta com o apoio e protagonismo da comunidade foi o que chamaram de “antenas”. A fundação recebe
a ajuda de pessoas que trabalham em farmácias, comércios,
pontos de serviço que têm contato com o público de pessoas
idosas e conta com elas para detectar entre seus clientes aquelas pessoas que possam estar sofrendo de solidão não desejada. Eles entregam folhetos com informações sobre o projeto e
cartões com os contatos da fundação. Com isso conseguem
chegar a casos mais difíceis de acessar, com a colaboração e
envolvimento direto da comunidade.

Formação com um tablet emprestado pela
organização a uma pessoa idosa

O projeto tem também como objetivo empoderar e restabelecer a participação social e protagonismo das pessoas beneﬁciadas. De acordo com a Fundação,
“Todas as atividades respeitam a vontade ﬁrme de empoderar as pessoas idosas. É
necessário que as pessoas idosas, que padecem ou podem padecer de solidão, se
transformem em agentes ativos de suas vidas pessoais e coletivas, e por isso nosso
papel será para que abandonem sua solidão participando do projeto como parte ativa
nos âmbitos que mais lhes possam motivar. Todas essas propostas dão ferramentas
para promover mudanças na sua situação pessoal, melhorando sua autoestima,
autonomia, acesso a recursos e a facilitar de novo a sua participação social”
(FUNDACIÓ ORENETA DEL VALLÈS, 2021)17.
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17

Informações obtidas na memória
explicativa do projeto enviado ao
prêmio BBVA Futuro Sostenible

CONHECIMENTO DA COMUNIDADE
A Fundação, criada em 2006, realiza um trabalho independente de poderes políticos e econômicos
e se reconhece com uma atuação de “Cidadãos para Cidadãos”, o que lhes dá uma permeabilidade
e uma penetração muito alta na comunidade, segundo Javier Fernández, presidente da organização. O seu papel de liderança local e trabalho de referência que realizam lhes permitiu ganhar a
conﬁança da comunidade e dos diferentes atores. Sua estratégia de ação comunitária se fundamenta no voluntariado, nas parcerias com entidades do Terceiro Setor de Ação Social e colaboração com os serviços públicos em cada um dos municípios.
“Conhecemos o território, vemos as oportunidades, os problemas, e isso nos dá agilidade para
poder reagir e poder solucionar com as ferramentas que o território oferece”, comenta Javier
Fernández.
Ao conhecer bem e estar envolvido diretamente na comunidade, puderam ter uma maior compreensão de quem eram aqueles que estavam mais sofrendo de solidão não desejada. A região de
Badia del Vallès e dos bairros periféricos de Sabadell têm uma população operária, em sua maioria
procedente da imigração. Segundo a Fundação, “a maioria das pessoas idosas recebeu uma educação muito básica, com entornos de analfabetismo elevado, e na sua idade laboral eram donas de
casa ou assalariados em trabalhos que não requeriam formação elevada e muito menos especialização informática” (FUNDACIÓ ORENETA DEL VALLÈS, 2021).
AÇÃO EM REDE
A ação em rede e colaboração com diferentes atores é uma das bases de atuação da organização.
Há 26 convênios de colaboração com entidades da comarca com objetivos comuns, e para cada
projeto, avaliam quais convênios podem contar e colaborar mais.
Entre os exemplos de colaboração realizado nesse projeto para pessoas idosas, está o apoio de três
associações dedicadas à formação de pessoas. Realizaram uma parceria na qual estas organizações contribuíram com as suas expertises na elaboração dos materiais didáticos de formação para
os voluntários, facilitadores e monitores.
Outro exemplo de colaboração que foi criada como decorrência da crise - não com entidades jurídicas mas sim com pessoas físicas -, foi a parceria com um grupo de oito pessoas voluntárias que
realizam visitas semanais a pessoas idosas dependentes (que precisam de cuidados especíﬁcos)
em suas residências . Este grupo voluntário, que também é composto por pessoas idosas, recebeu
formação para a utilização de aplicativos digitais, e levam os tablets do projeto para aqueles que
não conseguem utilizar por conta própria, para que estes se comuniquem com suas famílias.
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FILANTROPIA COMUNITÁRIA
Com relação ao contexto de mobilização de recursos ﬁnanceiros, Javier Fernández, presidente da
fundação, comenta que é importante compreender que na Espanha o tratamento ﬁscal para doações é diferente de outras regiões das Américas. É um tratamento muito restritivo, que não incentiva a doação de recursos ﬁnanceiros. Badia del Vallès, onde está localizada a organização, é um
município residencial sem a presença de indústrias e empresas, o que também diﬁculta a articulação de doações da iniciativa privada local. E como são uma pequena fundação, para eles é difícil
acessar fundos europeus e também competir com grandes fundações para as grandes ﬁlantropias.
A organização conta como estratégias para a obtenção de recursos: a prestação de serviço social
(que representa 40% da sua receita), o que para eles é uma forma de gerar benefícios para a comunidade e fundos para a organização; por meio de pequenas subvenções da administração local; e
também a mobilização de voluntários para atuar nos projetos.
Este projeto de apoio a pessoas idosas em situação de solidão é operado diretamente pela Fundação e conta com a articulação de diferentes tipos de recursos e atores do ecossistema.
Começaram o projeto com recursos ﬁnanceiros já existentes e puderam expandir a atuação por
meio de uma oportunidade nacional. Foram ganhadores do prêmio BBVA Futuro Sostenible, que
resultou num apoio econômico de 35 mil euros.
Como já mencionado, uma característica muito forte da organização é seu poder de mobilização e
atuação com voluntários. A equipe técnica deste projeto conta com apenas duas pessoas contratadas, os demais são todas voluntárias, inclusive o diretor da organização, que também é o coordenador da equipe. Os recursos físicos para a realização das formações presenciais são obtidos por
meio de parcerias, o que possibilita a utilização de 14 instalações públicas gratuitas dos municípios
onde atuam.
Na sua atuação geral, a fundação trabalha muito com operação própria e uma relação direta com
os cidadãos. Também apoiam organizações que atuam na comunidade, com pequenas doações e
oferecendo formações, informações e intercâmbios de experiências.
TRANSPARÊNCIA
Para a Fundació Oreneta del Vallès, uma boa gestão e a transparência são qualidades muito importantes e valorizadas. Permitem que a pequena organização gere conﬁança e visibilidade na comunidade, entre voluntários e demais atores com quem trabalha, como também lhes abre portas para
muitas oportunidades.
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Desde 2014, a Fundación Lealtad, que é a organização referência na análise da transparência e
boas práticas de ONGs na Espanha, concedeu à fundação o Selo “ONG Acreditada”. Graças a essa
certiﬁcação foi possível participar do prêmio BBVA Futuro Sostenible, que era exclusivo para
organizações com este selo.
INOVAÇÃO
A pandemia de Covid-19 modiﬁcou grande parte da execução dos projetos da organização, nos
quais tiveram que trabalhar com grande ﬂexibilidade, adaptando-se a mudanças constantes e sem
clareza de prazos.
Projetos anteriores, que estavam baseados em atividades presenciais, tiveram que ser anulados ou
transformados em formato virtual. Foi também uma oportunidade para a criação de novas ações
que deram respostas a novas necessidades da comunidade, como este projeto de formação e
atenção personalizada a pessoas idosas em situação de solidão não desejada.
“Estar preparado para algo que não se conhece é difícil. (...) O que constatamos, e é um valor que
nos tranquiliza muito, é que a nossa comunidade está ativa para empreender ações coerentes em
situações de crise, e que podemos conﬁar nela como suporte à nossa iniciativa”, Javier Fernández,
presidente da Fundació Oreneta del Vallès.

Formação online para pessoas idosas quando ainda não era possível realizar atividades presenciais
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Ação coletiva de fundações comunitárias mexicanas
México
Contextualização
A crise social e econômica decorrente da pandemia de Covid-19 teve um impacto importante nas
comunidades de atuação das fundações comunitárias mexicanas. Amparadas em experiências
anteriores bem sucedidas de trabalho em aliança e sob o esquema de fundos de investimentos
social, as organizações reagiram em conjunto.
A emergência provocada pela pandemia no México impulsionou a criação do Fondo Comunidades
Activas, uma iniciativa da Comunalia18 e das fundações comunitárias membros dessa rede, apoiada
em sua primeira fase pela Fundação Coca-Cola México.
O objetivo central da primeira fase do Fondo Comunidades Activas, realizada entre julho de 2020 e
maio de 2021, foi oferecer apoio humanitário e econômico a comunidades mexicanas afetadas
pela Covid-19. Esse objetivo foi realizado por meio de um fundo com três componentes: um
programa de formação e fortalecimento das fundações comunitárias membros; um fundo para
subdoações das fundações comunitárias a organizações da sociedade civil e/ou grupos de base
para a implementação de projetos; e um fundo de apoio a projetos das fundações comunitárias que
buscassem apoiar os esforços de reativação econômica e social.

Principais resultados
Essa primeira etapa teve um investimento direto nas comunidades envolvidas de mais de US$ 5,2
milhões. Deste total, cerca de US$ 600 mil foram investidos pela Fundação Coca-Cola México, mais
de US$ 4,1 milhões mobilizados de forma local pelas fundações comunitárias e cerca de US$ 550
mil foram colocados pelas organizações da sociedade civil e grupos de base como contrapartida
(aporte ﬁnanceiro e produtos ou serviços) para o desenvolvimento dos projetos (COMUNALIA,
2021).
Contou com a participação de 15 fundações comunitárias, que em conjunto com organizações da
sociedade civil e grupos de base desenvolveram 42 iniciativas em 35 comunidades do México.
Esses projetos comunitários se dividiram em quatro eixos temáticos de atenção prioritária:
Empoderamento de Jovens e Mulheres (45%), Ajuda Humanitária (26%), Acesso à Água (2%) e
Apoio a Pequenos Negócios (26%). Como resultados, chegaram a beneﬁciar de forma direta 39.788
participantes únicos, e de forma indireta alcançaram mais de 71 mil pessoas (COMUNALIA, 2021).
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18

Comunalia é a Alianza de
Fundaciones Comunitarias de
México - comunalia.org.mx/

15

fundações comunitárias
participantes

projetos comunitários
42 desenvolvidos

+US$ 5,2 Milhões
+39 mil

investidos diretamente
nas comunidades
envolvidas

pessoas diretamente
beneﬁciadas

Fundación Comunitaria Oaxaca: programa de apoio a artesãos,
pequenos produtores e prestadores de serviço
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Princípios na prática
PROTAGONISMO COMUNITÁRIO
O protagonismo comunitário e o desenvolvimento de base estão entre as características mais
relevantes da intervenção do Fondo Comunidades Activas.
“Embora buscassem atender situações de emergência e assistência, as fundações
comunitárias cuidaram, na maioria dos casos, para que os participantes fossem
incorporados nos processos de desenho e implementação dos projetos, integrando
mecanismos de fortalecimento de capacidades locais e buscando a sustentabilidade
evolutiva dos projetos no futuro” (COMUNALIA, 2021).
Na publicação Las fundaciones comunitarias como un actor clave en el contexto de emergencia
(As fundações comunitárias como um ator chave no contexto de emergência), onde estão sistematizadas as lições aprendidas e os resultados da primeira fase do Fondo Comunidades Activas, podese encontrar o exemplo da Fundación Comunitaria Oaxaca A.C com relação à importância do
desenvolvimento de base e protagonismo comunitário. Além das importantes ações assistenciais
para apoiar a população, também buscaram compreender as causas dos principais desaﬁos para
desenvolver soluções em conjunto com os participantes que pudessem contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade, e não somente à assistência.
“Embora nossa metodologia impulsione um processo de fortalecimento integral, durante este
projeto aprendemos que há momentos em que se deve colocar maior ênfase nos processos de
comercialização e vendas, através de meios distintos aos tradicionais; os desaﬁos enfrentados
pelos grupos com os quais estamos trabalhando estão relacionados com as baixas vendas e a
inexistência de novos canais que levem seus produtos para mais além de sua comunidade. A partir
deste aprendizado, estamos impulsionando uma nova iniciativa na qual os artesãos possuam um
novo canal de comercialização”, Fundación Comunitaria Oaxaca.
CONHECIMENTO DA COMUNIDADE
Entre os fatores que permitiram uma rápida articulação entre os atores envolvidos no Fondo
Comunidades Activas, Comunalia (2021) destaca:
“Visão sistêmica e liderança local das fundações comunitárias. Elas, como líderes sociais de suas comunidades de intervenção, sabiam com precisão o que a comunidade necessitava, quais situações já estavam sendo atendidas por outros atores e onde a contribuição do Fundo poderia gerar maior valor.”
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Ao conhecer bem as necessidades, desaﬁos e deﬁciências locais, as fundações comunitárias
buscaram a forma de ajustar seus programas e projetos para serem de maior utilidade na atenção
às situações de emergência particulares de cada comunidade. Também buscaram formas de gerar
sinergias e ampliar potencialidades locais, e não duplicar esforços.
Um exemplo compartilhado sobre a relevância do conhecimento da comunidade e articulação de
oportunidades foi a experiência da Fundación Unir y Dar A.C, de Nuevo León.
“(...) ao estar posicionada no ecossistema de investimento social local, pode capitalizar a oportunidade do Fundo
(Fondo Comunidades Activas) para articulá-la com um
esforço em grande escala que estava acontecendo na localidade, o Fondo Unir y Dar, que impulsionou quatro
esforços para atender as consequências da pandemia em
diversas populações-alvo: RespiraNL, ReactivaNL,
EducaNL e AbrazaNL. Dessa maneira, ao invés de gerar
outro projeto adicional aos esforços impulsionados por
diversos atores, que possivelmente poderia ter um menor
alcance, somou e converteu os recursos disponíveis para
gerar um maior impacto através de um mecanismo
estabelecido que já estava gerando resultados”

Entrega de vouchers solidários do AbrazaNL, um exemplo
de trabalho em rede entre a Fundación Unir y Dar A.C. e
outras organizações de Monterrey

(COMUNALIA, 2021).
AÇÃO EM REDE
O trabalho em rede, em diferentes níveis de intervenção (Comunalia, parceiros, fundações comunitárias e organizações da sociedade civil ou grupos de base), foi considerado também uma das
características mais relevantes do modelo de intervenção do Fondo Comunidades Activas.
O componente 1 do Fondo Comunidades Activas - quando foi realizado um programa de formação
e de fortalecimento das fundações comunitárias - foi “chave para estabelecer uma linha base
comum para a implementação das estratégias locais a partir de cada fundação comunitária”,
comenta Tatiana Fraga, diretora-executiva da Comunalia.
Fraga explica que Comunalia realizou um diagnóstico para saber quais eram as capacidades que os
membros da rede necessitavam fortalecer para implementar um fundo como este de maneira
exitosa. Para a primeira fase foi deﬁnido como estratégico capacitações de monitoramento e
avaliação, e isso permitiu que, não somente cada fundação deﬁnisse seus próprios indicadores
para medir os resultados, como também deﬁnisse indicadores comuns aos projetos. Isso
possibilitou ter uma análise coletiva dos resultados.
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Os espaços de colaboração e interação entre as fundações comunitárias ao longo do trabalho em
conjunto foram avaliados como altamente positivos e úteis, contribuindo para o fortalecimento de
suas capacidades institucionais. Como lições aprendidas, os membros compartilharam:
“Sempre há oportunidade de aprender com o outro. Por mais que já se conhecessem
ou que fosse a primeira vez que interagiam, a maioria das fundações concordou que
pelo simples fato de conversar sobre um tema em comum, compartilhar práticas ou
diﬁculdades, aprenderam umas com as outras. Dar-se a oportunidade de compartilhar em tempos de emergência também contribui para melhorar os processos de
intervenção” (COMUNALIA, 2021).
A participação conjunta no Fondo Comunidades Activas permitiu também às fundações comunitárias a expansão da relação com outros atores de seus ecossistemas locais. Muitas novas parcerias
surgiram a partir das necessidades surgidas da crise, inclusive a relação com atores com os quais
tradicionalmente não trabalhavam, como insumos médicos, refeições e entrega de cestas básicas.
“No caso da Fundación Comunitaria Puebla, que apresentou um projeto muito
relevante de acesso à água para a comunidade de San Francisco Xochiteopan, não
era uma temática que a fundação tinha experiência operando diretamente, e por
esse motivo ﬁzeram uma parceria com duas organizações especializadas no tema e
que deram direção e factibilidade ao projeto, complementando com a vasta experiência da fundação em liderança comunitária e promoção do investimento social”
(COMUNALIA, 2021).
FILANTROPIA COMUNITÁRIA
O fortalecimento das fundações comunitárias, tanto para potencializar sua capacidade de articulação de ativos e oportunidades locais, como também para ampliar sua liderança para mobilizar o
ecossistema de ﬁlantropia local, é também considerado uma das características mais relevantes
do Fondo Comunidades Activas.
Foram mobilizados cerca de US$ 6 milhões (em recursos ﬁnanceiros e em produtos e serviços)
através do Fondo Comunidades Activas, e esse montante foi obtido junto a diferentes atores da
comunidade e do ecossistema:
“Dos cerca de 12 milhões de pesos investidos pela Fundação Coca-Cola, as organizações da sociedade civil e grupos de base conseguiram mobilizar cerca de 11 milhões de
pesos como contrapartida do investimento em projetos, e as fundações comunitárias
em conjunto com os ecossistemas locais mobilizaram mais de 83 milhões de pesos
adicionais para o desenvolvimento dos projetos” (COMUNALIA, 2021).
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Como exemplo de mobilização de recursos locais e sua relevância na economia local, está um dos
projetos da Fundación Punta de Mita, que “desenhou um sistema de circulação local de capital a
partir de pré-pagamentos a negócios locais e socialmente responsáveis para manterem-se ativos, e
vales solidários para pagar a pessoas para abastecerem-se de bens e serviços dos negócios locais”
(COMUNALIA, 2021).
TRANSPARÊNCIA
Segundo Comunalia, os mecanismos de transparência e prestação de contas já conhecidos e fortalecidos previamente nas fundações comunitárias foram determinantes para a integralidade dos
projetos, não apenas a nível local como também a nível de aliança nacional.
Em sua publicação sobre a primeira fase do Fondo Comunidades Activas, Comunalia (2021) compartilha a reﬂexão da Fundación del Empresariado Sonorense, A.C, como um exemplo sobre a vantagem de contar com processos de fortalecimento e mecanismos de transparência e prestação de
contas presentes:
“A importância da assistência técnica e capacitação de anos; todo o trabalho não teria sido possível
em plena temporada vermelha de Covid-19 se não fosse pelo fato de contarmos com uma rede para
a operação dos projetos que facilita a conexão com organizações locais e grupos, permitindo chegar a um maior número de pessoas, adaptar-se às mudanças e desenvolver estratégias para maximizar o impacto das ações empreendidas. Pelo já mencionado, é necessário que nós, fundações,
sigamos investindo em temas de atualização ﬁscal, administrativa, ou seja, a importância de organizações transparentes na gestão comunitária,” Fundación del Empresariado Sonorense, A.C.
INOVAÇÃO
A crise gerada pela pandemia exigiu uma grande capacidade de adaptação à mudança, o que foi
um enorme desaﬁo enfrentado não somente pelas fundações comunitárias como também pelas
organizações da sociedade civil e grupos de base. Esse contexto de mudanças contínuas requereu
muita ﬂexibilidade, resiliência, capacidade de adaptação e inovação das organizações para a
realização de seus projetos e intervenções.
Como lições aprendidas sobre a questão da inovação, as fundações comunitárias participantes do
Fondo Comunidades Activas destacam:
“Relevância de dar-se a oportunidade de inovar nas formas as quais as fundações podem
seguir se vinculando e entregando valor com as comunidades, grupos de base e organizações. Embora a pandemia tenha exigido que as fundações incorporassem elementos
de assistência e ajuda humanitárias, isso não limita a possibilidade de identiﬁcar formas de partir da assistência para conseguir gerar capacidades instaladas e desenvolvimento de base”, (COMUNALIA, 2021).
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Para seguir fortalecendo as capacidades das fundações comunitárias mexicanas e cumprir o
objetivo de reativação econômica e social das comunidades, o Fondo Comunidades Activas conta
com uma segunda fase, apoiada pela Fundação Interamericana e a Fundação C. S. Mott. A segunda
fase começou em julho de 2020 - parte dela aconteceu de forma simultânea com a primeira fase -, e
tem previsão de ser concluída em outubro de 2022.
Essa segunda fase terá um enfoque especial no componente de desenvolvimento de base, pois “é a
maneira na qual nós e nossos parceiros, que são a IAF e a Fundação Mott, nos asseguramos que
são projetos que têm sustentabilidade no tempo e que fazem sentido para as comunidades”,
explica Tatiana Fraga, diretora-executiva da Comunalia.
O tema de monitoramento e avaliação segue presente nesta fase, e também será trabalhado o
tema de mobilização de recursos locais, comenta Fraga. “Estamos acompanhando as fundações
para identiﬁcar mais pessoas que possam fazer ﬁlantropia local, um pouco nessa intenção de que a
razão de ser das fundações comunitárias é a de fortalecer a ﬁlantropia comunitária, então
precisamos fortalecer essas capacidades.”

Fundación Comunitaria Puebla: projeto para melhorar o acesso à
água na comunidade de San Francisco Xochiteopan
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Considerações ﬁnais
A pandemia de Covid-19 representou (e ainda representa) desaﬁos enormes para as comunidades,
nas mais diferentes esferas. Como pudemos observar com os exemplos compartilhados nesse
trabalho, os contextos de atuação e os mecanismos de intervenção para responder às adversidades resultantes da crise foram muito diferentes de um lugar para outro.
Não podemos encerrar essa publicação sem enfatizar algo que foi trazido com destaque por todas
as organizações entrevistadas e referenciado como umas das coisas que mais ﬁzeram a diferença:
a solidariedade, a empatia, a resiliência, o espírito de colaboração, o protagonismo que emanou da
comunidade.
Organizações da sociedade civil, grupos, movimentos, empresas, pessoas físicas, juntos se
sensibilizaram, se mobilizaram, agiram. E os resultados foram expressivos para suas comunidades. As fundações comunitárias, por suas características essenciais, contribuíram para fortalecer
essas redes e potencializar as ações.
Os princípios que regem a Rede Iberoamericana e seus membros contribuem para que as fundações comunitárias tenham um papel tão relevante no desenvolvimento comunitário, permitindo
respostas ágeis nos diferentes contextos e singularidades.
São organizações que atuam para o fortalecimento das suas comunidades tendo como premissa o
protagonismo comunitário; o conhecimento do seu território; a articulação e atuação em rede
entre os diferentes atores; o fortalecimento da estratégia de ﬁlantropia comunitária, mobilizando e
conectando diferentes fontes de investimento e apoiando quem está na ponta e atua na comunidade; o compromisso com a transparência e promoção da conﬁança; e a abertura para inovar e se
reinventar, especialmente em contextos de emergência como a pandemia de Covid-19.
Esta publicação também fortalece o princípio da Colaboração Internacional, que é uma das razões
de existir da Rede Iberoamericana de Fundações Comunitárias. E dessa forma, visa contribuir para
a construção de uma visão global do campo de ﬁlantropia comunitária.
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