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Mensagem da Diretoria 

No futuro, quando contarmos a História e 
pensarmos sobre o legado que a pandemia de 
Covid-19 nos deixou, certamente vamos lem-
brar de 2021 como o ano da virada, quando 
as vacinas foram disseminadas e voltamos a 
sentir esperança. Mas ainda vamos lembrar, 
especialmente nós, que sobrevivemos, da 
quantidade de pessoas que nos deixaram. 
Lembraremos de como conflitos de narrativas 
políticas, desafios relacionados à garantia dos 
direitos de cidadania no Brasil e deficiências 
estruturais na gestão pública, principalmen-
te da saúde, impediram a maior eficiência na 
prevenção e no combate à pandemia.

Talvez 2021 tenha sido o ano em que come-
çamos a pensar com mais atenção nos danos 
que podemos causar a nós mesmas e aos ou-
tros quando valores como empatia, solidarie-
dade e senso de comunidade são ignorados. 

O ano em que começamos, perceber o quan-
to é preciso e necessário melhorar, como so-
ciedade. E foi com esse sentimento de alerta 
sobre como precisamos cuidar melhor de nós 
mesmos, uns dos outros e do mundo em que 
vivemos, que iniciamos 2022, dispostos a criar 
e contar novas histórias, a compartilhar com 
nossos parceiros, amigos, com a nossa comu-
nidade institucional, que estamos mais pertos 
de vencer esse momento sombrio e avan-
çar em uma agenda de reconstrução, agora 
guiados com ainda mais força por uma ética 
de sustentabilidade, de cuidado, de proteção 
social mútua e de educação para cidadania e 
para o desenvolvimento.

Em 2021, resiliência ainda foi a palavra-chave. 
E foi justamente através da incorporação de 
um forte senso de adaptabilidade que conse-
guimos seguir crescendo como organização: 

Mensagem da Diretoria
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Mensagem da Diretoria 

tivemos um aumento de 25% em nossas re-
ceitas em relação ao ano anterior e impac-
tamos mais de 300 novas comunidades em 
toda a Região Nordeste do Brasil. Fizemos 
isso nos mantendo concentrados em nossa 
missão e no nosso propósito como organiza-
ção da sociedade civil atuante em uma re-
alidade desafiadora, mas sendo capazes de 
aprender a partir da interação com o campo 
no dia a dia e com nossos stakeholders, de 
entender os feedbacks do cotidiano e mudar.

Foi assim também nos últimos 14 anos. Uma 
trajetória de múltiplos desafios, partindo de 
uma semente, formada por um grupo de jo-
vens de comunidades rurais do Semiárido 
que fizeram a escolha por retornar ao territó-
rio de origem para investir seus talentos e sa-
beres. Resiliência sem resignação, foco nos 
resultados e na beleza que há em ver pesso-
as conquistarem esperança, acreditar em si 
mesmas e em suas comunidades, sempre foi 
a nossa essência.

E é com esse mesmo espírito que entramos 
no 15º ano de vida da Agência de Desen-
volvimento Econômico Local, a nossa Adel, 

confiantes de que podemos contribuir para 
transformar as realidades de comunidades 
rurais no Brasil, aproveitando as oportuni-
dades disponíveis para disseminar soluções, 
estratégias e tecnologias viáveis para impac-
tar positivamente os territórios onde atua-
mos. A aliança entre saberes e práticas exis-
tentes nas comunidades com conhecimentos 
técnicos e científicos tem grande potencial 
de geração de valor. É capaz de ampliar as 
capacidades dos atores locais para que eles 
se tornem protagonistas de suas histórias de 
vida e acreditamos que os principais e mais 
valiosos ativos para o desenvolvimento de 
um território é sua gente e é nela que deve-
mos investir.

Assim, partimos para 2022 com o dever de 
construir um novo plano estratégico para nos 
orientar em nossos próximos passos, de nos 
manter na vanguarda do pensamento e da 
atuação em desenvolvimento sustentável de 
territórios no Brasil. E fazemos isso, agora, 
cheios de esperança e de vontade de fazer 
parte de um movimento ainda maior de im-
pacto positivo, por uma transformação ética 
e prática na realidade brasileira.
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Quem Somos 

Somos uma organização sem fins lucrativos 
que atua em prol do desenvolvimento dos ter-
ritórios brasileiros.

Nosso objetivo é ampliar as capacidades téc-
nicas e gerenciais dos atores locais, através 
do acesso a conhecimentos, crédito, redes e 
tecnologias. 

Atuamos em mais de 8 estados, 1000 comuni-
dades, com mais de 50 mil agricultoras, agri-
cultores e jovens empreendedores rurais e já 
implementamos mais de 700 tecnologias so-
ciais de convivência com o semiárido. Acredi-
tamos que através da cooperação e do prota-
gonismo dos atores locais podemos contribuir 
com a construção de um mundo mais justo e 
sustentável.  

“Desenvolvemos 
capacidades com jovens 
empreendedores rurais, 
agricultoras e agricultores 
através do acesso a 
conhecimentos, crédito, 
redes e tecnologias 
para promoção do 
desenvolvimento local.”

Quem Somos
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Quem Somos 

Missão
Promover o desenvolvimento local de comuni-
dades rurais por meio do protagonismo, do em-
preendedorismo e da cooperação entre os ato-
res locais. 

Visão
Contribuir para desenvolver territórios rurais de 
modo endógeno, a partir do protagonismo das 
famílias locais, enfatizando a sustentabilidade 
da agricultura familiar, a formação de capital so-
cial e a permanência do jovem no campo.

Valores

      Empreendedorismo: atitude de ter ini
   ciativa para alcançar objetivos e con-

cretizar desejos, aproveitando as oportunidades 
e as vocações do território. 

    Protagonismo Social: componente         
 fundamental da cidadania. Cada pes-

soa assume função pró-ativa na gestão e na go-
vernança do território onde vive. 

    Cooperação: processo em que há 
 complementação de forças, compen-

sação de fragilidades e compartilhamento de 
objetivos e resultados. 

       Juventude: representa o que os jovens 
 podem fazer e o que os move quando 

estão organizados e articulados. É um espírito 
inspirador que contagia e anima o território.

Estratégia de Atuação
Nossa estratégia de atuação foi elaborada e desenvolvida através da constante 
e próxima interação com as comunidades, com os jovens empreendedores rurais 
e com os agricultores e agricultoras familiares. As lições aprendidas há mais de 
uma década em campo são utilizadas para aperfeiçoar a abordagem e tornar as 
atividades mais eficazes.

Construímos a seguinte estratégia para abordá-los, oferecendo serviços a jo-
vens empreendedores rurais e agricultores e agricultoras familiares do Nordeste 
brasileiro. Por meio da interação com o público-beneficiado, entendemos quais 
são os desafios mais comuns e relevantes no cenário para que possam iniciar e 
desenvolver seus empreendimentos e projetos.

Desse modo, todas as nossas atividades representam ações estratégicas em 
uma dessas quatro áreas de atuação.

Nossa estratégia de atuação é dividida em dois programas: um para atuar com 
agricultores e agricultoras familiares e outro especificamente com jovens. Em am-
bos, possibilitamos o acesso ao conhecimento, crédito, redes e tecnologias, com 
adequações necessárias para cada público.

Conhecimento

Redes

Acesso  a o crédito

Tecnologias

PROGRAMAS NOVOS NEGÓCIOS
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Territórios de Atuação 

Núcleo Avançado
Garanhuns

Presença
Nacional

Quantidade de municípios atendidos 
por estado nos 14 anos de atuação 

AM

BH

MA

PI

CE
RN

PB
PE

RS

  38

  16

  2

  4

  4

  3

  2

  1

  1 

Sede
Pentecoste

Escritório de Gestão
Fortaleza

Núcleo Avançado
João Câmara
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Territórios de Atuação 

Desafios da
Pandemia
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Desafios da Pandemia 

Gerir os riscos e os impactos da pandemia 
de Covid-19 foi o maior desafio que enfren-
tamos em 2021. Sem dúvidas, também foi o 
maior obstáculo com que precisamos lidar 
como sociedade brasileira e como humani-
dade desde o fim da Segunda Guerra Mun-
dial. Isso exigiu esforços sem precedentes 
por parte de nossos gestores e por todos 
os nossos colaboradores, mas também nos 
permitiu contar com a compreensão e o 
apoio de nossos parceiros, financiadores, 
clientes e das comunidades em que atua-
mos. Reconhecemos que precisávamos tra-
balhar juntos para nos prevenir, para funcio-
nar como rede de proteção para as pessoas 
que ficaram doentes e para poder seguir 
em frente oferecendo serviços essenciais 
para os beneficiários de nossos programas 
e atividades.

Essa, aliás, é uma questão que merece des-
taque: os programas e as atividades que 
desenvolvemos são fundamentais para as 
famílias e comunidades, porque geram re-
sultados críticos em componentes como 
produtividade e rentabilidade na agricultu-
ra familiar, segurança alimentar e hídrica, 
geração de trabalho e renda e garantia de 
subsistência. São justamente demandas so-

ciais que se tornaram crescentes e urgentes 
com os impactos da pandemia e do cená-
rio econômico de crise pelo qual atravessa 
o país. Portanto, estivemos cientes, nós e 
nossos parceiros, financiadores e clientes, 
que, mesmo com cuidados preventivos, era 
preciso seguir, ao máximo possível, nossas 
atividades em campo, trabalhando direta-
mente com as comunidades.

Considerando o significativo dinamismo dos 
cenários de criticidade da pandemia, com 
variações semanais, muitas vezes diárias, 
nas taxas de contaminação, de ocupação 
de UTI, de óbitos, assim como também de 
cobertura vacinal, e a necessidade de ad-
ministrar diferentes frentes em múltiplos 
estados e regiões no Nordeste brasileiro, 
em escritórios e também nas frentes de ati-
vidades de campo, nós elaboramos e ado-
tamos uma Política específica para gestão 
do trabalho ao longo da crise sanitária, com 
diretrizes gerais de cuidados preventivos e 
para lidar com os casos de colaboradores 
contaminados e também com um sistema 
de farol de criticidade, para caracterizar di-
ferentes estágios de atenção:

Vermelho, para situação epidemiológica crítica, caracterizada por momentos de intenso 
crescimento e ápice das curvas de contaminação, com restrições severas ou totais ao 
trabalho presencial e a atividades de campo.

Laranja, para situação epidemiológica acentuada, caracterizada pelo crescimento e/ou 
tendência de crescimento das curvas de contaminação, com restrições ao trabalho pre-
sencial e a atividades de campo.

Amarelo, para situação epidemiológica que inspira atenção, caracterizada por tendência 
de crescimento ou estabilização em taxas elevadas de contaminação, com liberação de 
trabalho presencial, estímulo ao regime híbrido de trabalho, revezamento entre colabo-
radores em espaços de escritórios e atividades, assim como limitações e cuidados em 
atividades de campo.

Verde, para situação epidemiológica estabilizada e sob controle, porém ainda com circu-
lação do vírus e possibilidades de contaminação através de interações em escritórios e 
espaços de trabalho e de realização de atividades, com liberação de trabalho em regime 
híbrido, maior presença de colaboradores e realização de atividades de campo com cui-
dados e limites na quantidade de participantes em espaços fechados (ou de maior risco).

Azul, para situação epidemiológica de baixo risco, caracterizada por taxas de contamina-
ção muito baixas e/ou mínima periculosidade pela contaminação devido, por exemplo, à 
efetividade da vacinação, com liberação de trabalho presencial e de atividades de cam-
po, mas ainda com diretrizes para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
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Desafios da Pandemia 

2021 
em números
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2021 em  Números

419 
jovens beneficiados 
pelo PJER no Ceará e no 
Rio Grande do Norte

8
projetos de
impacto social
implementados

R$ 24.055,25 
concedido em
créditos aos jovens

+12 mil
pessoas atendidas pelos 
projetos da área de Novos 
Negócios

22
contratos de prestação de serviços 
operacionalizados pela área de No-
vos Negócios

338
agricultores/as beneficiados 
pelo Programa Soluções 
Rurais no Ceará

11

 Nossa resiliência 
e foco em nossa 

missão e em nossos 
propósitos, refletem  

nossos números
em 2021.
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Desafios da Pandemia 

Desde a nossa fundação, nossos programas 
e projetos foram orientados para a promoção 
do desenvolvimento de comunidades rurais no 
Semiárido brasileiro. Essa é a nossa essência. Em 
2021, no segundo ano de pandemia da Covid-19, 
não foi diferente. Nossas ações priorizaram os 
jovens empreendedores rurais, as agricultoras 
e agricultores que mesmo diante dos desafios 
impostos pelo contexto, acreditam junto conosco 
que é possível permanecer em suas comunidades 
com melhores condições de vida, com acesso à 
cultura, educação, saúde e água de qualidade.

Rodeados de incertezas, mas com muita empatia 
e cautela, fomos nos adaptando aos desafios 
impostos pela pandemia ao longo do ano. Com 
o avanço da vacinação e com muita prudência, 
nossa equipe retomou em alguns períodos 
as atividades de campo, sendo possível uma 
maior interação com as comunidades. Nos 
tópicos seguintes, destacamos as atividades 
programáticas que realizamos e os principais 
projetos implementados através da Diretoria de 
Novos Negócios para atender às necessidades e 
as oportunidades dos clientes. 

Programas e 
Projetos para o 
Desenvolvimento
Local
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Desafios da Pandemia 

Programas
Ao longo de 2021, fortalecemos as ações do nosso Programa Jovem Empreendedor 
Rural (PJER) e apoiamos jovens empreendedores com negócios  ativos,  beneficiados 
pelo PJER, nos anos anteriores. Também continuamos as atividades do Programa 
Soluções Rurais, priorizando o fortalecimento das cadeias produtivas do leite e 
do mel. Juntos, esses dois programas beneficiaram diretamente 757 pessoas em 
20 municípios, de dois estados do Nordeste. 

O Programa Jovem Empreendedor Rural (PJER) é desenvolvido desde 2009, 
com foco na formação e no apoio a jovens de comunidades rurais. Os objetivos 
do Programa incluem o estímulo à permanência dos jovens no meio rural, como 
protagonistas e agentes de transformações sociais positivas, e o aumento nos 
níveis de renda dos jovens e de suas famílias, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.

Já o Programa Soluções Rurais busca contribuir para o desenvolvimento local de 
comunidades rurais, a partir da cooperação entre atores da sociedade civil e da 
integração de soluções inovadoras para o desenvolvimento (social, econômica, 
ambiental e cultural). Este Programa amplia as capacidades dos agricultores e de 
suas comunidades para que soluções sejam criadas, otimizadas, contextualizadas 
e implantadas de modo integrado, em rede e complementando umas às outras. 
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Programa Jovem Empreendedor Rural

Entre 2009 e 2021, cerca de 2,5 mil jovens 
foram beneficiados pelo Programa Jovem 
Empreendedor Rural (PJER). Com relação 
ao número de empreendimentos implemen-
tados, 213 jovens de dez (10) municípios no 
Norte do Ceará começaram ou investiram 
no desenvolvimento de seus próprios em-
preendimentos após ingressarem no Pro-
grama.  

O ingresso dos jovens no PJER ocorre a par-
tir do processo de inscrição para participar 
de alguma Formação Empreendedora. Após 
o processo de seleção, em que os jovens e 
suas famílias são entrevistados e seus per-
fis são analisados, priorizando potenciali-
dade e vocação para o empreendedorismo, 
vulnerabilidade socioeconômica, compro-
metimento com o processo formativo e de 
apoio e disponibilidade, os jovens iniciam os 
cursos.  

Os cursos do PJER priorizam o Protagonismo 
e o Empreendedorismo Rural de Negócios e 

de Impacto Socioambiental. A maioria, com 
duração de quatro meses e organizado em 
sequências de oficinas com escopos gerais 
(temas para todos os jovens) e específicos 
(temas optativos, em que os jovens se ins-
crevem para participar de acordo com seus 
interesses e necessidades). 

Ao longo do Curso, concomitantemente, 
os jovens ainda participam de sessões de 
mentoria coletiva e tutorias individuais, ten-
do como foco o estudo de cenários locais e 
específicos de empreendedorismo nas co-
munidades e territórios dos jovens e a ela-
boração de seus Projetos de Negócios.

Este ano, o Programa Jovem Empreendedor 
Rural (PJER) priorizou as ações com jovens 
empreendedores rurais já beneficiados nos 
anos anteriores pelo Programa; o fortaleci-
mento dos eixos acesso ao conhecimento e 
crédito; a inclusão de jovens LGBTQIA+; e, o 
protagonismo de adolescentes e jovens nas 
Escolas Públicas. 

Programa Jovem Empreendedor Rural

14
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Ações 
Realizadas
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Apoio aos Jovens 
Empreendedores Rurais

Neste ano de 2021, continuamos as ações 
para fortalecer nossa estratégia de atuação 
com jovens empreendedores rurais. Pela pri-
meira vez, tivemos a oportunidade de dar con-
tinuidade ao processo formativo com jovens 
já beneficiados no PJER. Tudo isso foi possí-
vel, porque adaptamos nossas atividades de 
campo para o modelo remoto, elaboramos 
conteúdos e materiais pedagógicos para dar 
suporte aos integrantes do Programa.  

Sessenta jovens cearenses participaram de 
atividades de formação e tiveram acesso a 
assessorias, a microcrédito e a tecnologias 
de informação e de comunicação para desen-
volver suas capacidades de enfrentamento 
à crise provocada pela Covid-19. As oficinas 
ministradas para esses jovens abordaram os 
seguintes temas: Cooperação e Desenvolvi-
mento Local; Estratégia de Negócios; Gestão 
de Processos; Gestão de Pessoas; Gestão 
Econômica e Financeira; e Marketing Digital. 

As assessorias aconteceram de modo coleti-
vo e individual, sendo virtuais e presenciais. 
O formato individual ocorreu prioritariamente 
por telefone, chamadas de vídeos e trocas de 
mensagens pelo WhatsApp devido às medi-
das de distanciamento social e dificuldades 
dos jovens de acesso a internet. Mais de 500 
atendimentos individuais foram realizados 
abordando tópicos inerentes aos empreen-
dimentos, convivência comunitária, possibili-
dades de cooperação e formação de arranjos 
para otimizar logísticas e compra de matéria 
prima, bem como estratégias para aumentar a 
resiliência de seus negócios frente ao cenário 
epidemiológico.

Ao longo de 2021, ampliamos o acesso dos 
jovens ao eixo Conhecimento, através do de-
senvolvimento de uma plataforma para ofere-
cer conteúdos e oportunidades de crescimen-
to, através de cursos gratuitos, videoaulas, 
artigos e ferramentas de gestão.
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Resultados

jovens 
beneficiados 
pela ação

60

sessões de assessoria e orientação aos 
jovens para identificação de oportuni-
dades e potencialidades para formação 
de Arranjos Produtivos Locais (APLs).

+9

sessões de mentoria coletivas sobre 
estratégias para superar 
a crise provocada pela pandemia

+12

atendimentos individualizados 
e personalizados em formato 
presencial sobre uso de 
ferramentas de gestão

+60

atendimentos individualizados e personalizados em formato remoto com 
orientação aos jovens sobre a sua participação em espaços de organização 
e de tomada de decisões

+500

Municípios: Pentecoste, Apuiarés, General Sampaio, Umirim, Tejuçuoca, 
São Luís do Curu e Paracuru, no Vale do Curu e do Aracatiaçu, e de 
São Gonçalo do Amarante e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE)

Parceiro: Porticus

17
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Inclusão de jovens LGBTQIA+

Nossas ações com foco na inclusão de jo-
vens LGBTQIA+ tem como principal objetivo 
promover a inclusão socioprodutiva de jovens 
LGBTQIA+ a partir da ampliação de suas ca-
pacidades, do aproveitamento de sua resili-
ência, de suas potencialidades e vocações. 

Este ano, além de apoiarmos os jovens LGBT-
QIA+ beneficiados no ano anterior pelo PJER 
Diversidade em parceria com o Itaú e a Mais 
Diversidade realizamos, no primeiro semestre, 
a formação empreendedora com novos 20  jo-
vens LGBTQIA+ de cinco municípios do terri-
tório do Vale do Curu. 

No segundo semestre, desenvolvemos em 
parceria com o Instituto EDP um novo curso de 
empreendedorismo e protagonismo social do 
Programa Jovem Empreendedor (PJER), nível 
básico, com jovens LGBTQIA+ do município 
de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, total-
mente virtual, através da nossa plataforma.

Todos esses jovens foram orientados e assis-
tidos para integrar redes territoriais e para ini-
ciarem um processo de formação como lide-
ranças e protagonistas locais. Espera-se que 
eles que sejam agentes de transformações 
estruturantes na cultura de empreendedoris-
mo no território.
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Resultados

jovens inscritos

jovens concluíram 
a Formação 
Empreendedora 
(11 Bisexuais; 15 Gays; 5 
Lésbicas; 1 Trans)

76

32

jovens selecionados 

de tutorias 
online e presencial

comunidades 
beneficiadas

de atividades online 
síncronas na platafor-
ma de EaD

55

160h

36

36h

Municípios: Apuiarés, Caucaia, Fortaleza, General Sampaio, Paracuru, 
Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Tejuçuoca (CE)

Parceiros: Instituto EDP, Itaú e Mais Diversidade

19
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Protagonismo de adolescentes e
jovens nas Escolas Públicas

No Rio Grande do Norte, concluímos as ati-
vidades do Projeto Jovens Empreendedores 
e Protagonistas Rurais nas Escolas. O proje-
to contribuiu para a formação de uma ética 
de desenvolvimento humano e sustentável e 
para formação de uma cultura de empreende-
dorismo e protagonismo social entre adoles-
centes e jovens, estudantes do Ensino Médio 
de duas escolas da rede pública estadual de 
educação nos municípios de Parazinho e São 
Miguel do Gostoso.

A estratégia consistiu na criação de conteú-
do e na disseminação de conceitos, práticas, 
técnicas e tecnologias socioambientais, em 
uma perspectiva de educação contextuali-
zada, para identificar oportunidades e desa-
fios, entender o contexto de seus territórios 
e comunidades, planejar e implantar peque-
nos negócios, projetos e soluções de impacto 
social sustentáveis que ajudem a transformar 
suas realidades e que considerem os poten-
ciais, os desafios e as vocações locais. 

 “Nós acreditamos que 
a troca de saberes entre a 
juventude e os empreendimentos 
locais é fundamental para que 
os estudantes desenvolvam um 
olhar sobre a sustentabilidade e 
seus próprios projetos de vida, 
potencializando suas vocações”.
 
Aurigele Barbosa (Diretora de Programas)

Os números gerados nesta ação foram bem 
além do que o esperado. A meta era alcançar-
mos 100 adolescentes e jovens. Realizamos o 
projeto com 111 participantes, com idade en-
tre 15 e 25 anos, nos dois municípios de atu-
ação.

Dentre as atividades realizadas com os jovens, 
destacamos o intercâmbio e a Campanha “Mu-
danças para transformar o futuro” voltada para 
o fortalecimento dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, os ODS. Esta ação 
em parceria com a Brookfield também desta-
cou a Agenda 2030, elaborada com o objetivo 
de erradicar a pobreza e promover vida digna 
a todos, dentro das condições que o nosso 
planeta oferece e sem comprometer a quali-
dade de vida das próximas gerações. 
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Programa Jovem Empreendedor Rural 

Resultados

adolescentes e 
jovens beneficiados

Seminário online sobre 
“Educação Contextu-
alizada e Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável” realizado

111

01

oficinas aplicadas 
com estudantes

intercâmbio realizado 
com 50 jovens do pro-
jeto na Associação dos 
Jovens Agroecologis-
tas Amigos do Cabeço 
(JOCA), Jandaíra (RN)

oficinas realizadas 
com professores

Campanha* voltada 
para o fortalecimen-
to dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável, os ODS, 
realizada

19

01

06

01

Municípios: Parazinho e São Miguel do Gostoso (RN)

Parceiro: Elera Renováveis

cartilhas e guias de re-
ferência sobre Educação 
Contextualizada elabora-
dos para professores 

atendimentos
46406

comunidades beneficia-
das (Pereiros, Sede de 
Parazinho, Escadilha, 
Baixio, Alívio, Baixinha 
das franças, Limão, 
Quixabeira, Santa Luiza, 
Três Irmãos, Serra Ver-
de, Antônio Conselheiro 
e Tábua)

13

* A Campanha “Mudanças para transformar 
o futuro” será detalhada no tópico: Comuni-
cação para o Desenvolvimento.

21
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Fundo Veredas 

Fundo Veredas

O Fundo Veredas objetiva viabilizar a cria-
ção e o desenvolvimento de empreen-
dimentos rurais, promovendo a inclusão 
socioprodutiva de jovens com vocação 
empreendedora, estruturando as cadeias 
produtivas, aumentando a produtividade 
na agricultura familiar e, por conseguinte, 
contribuindo para o desenvolvimento so-
cial e econômico local. 

A prioridade do Fundo Veredas é a con-
cessão de crédito orientado para incen-
tivar a geração de renda entre os jovens 
empreendedores rurais.

Em 2021, o Fundo Veredas continuou em 
atividade. Por meio do Plano de Contin-
gência elaborado em 2020, realizou as-
sessorias/atendimentos,negociações com 
os jovens e liberações de crédito. Foram 
realizadas aplicações de crédito para os 
jovens LGBTQIA+: seis com o apoio Insti-
tuto EDP no valor de R$17.660,25; e; duas 
com apoio do PJER Diversidade no valor 
de R$ 6.395,00.

A estratégia do Fundo Veredas ao longo do ano, 
priorizou o “freio de arrumação” com o intuito de 
fortalecer a estratégia de atuação, organizar e 
ajustar os processos de gestão e operação para 
redefinir seu marco zero. 

As principais medidas implementadas a fim 
de atingir os objetivos da realização do freio de 
arrumação, foram: 

Alinhamento com equipe de gestão e ope-
ração, para a realização do plano de ação;

Dispensa de dívidas antigas de jovens; 
Análise e ajustes nos fluxos de gestão e 
operacionalização;

Estabilização da saúde financeira, con-
solidando a inadimplência e renovando a 
carteira de clientes ativos;

Definição do marco zero e reposiciona-
mento da estratégia de atuação do 
Fundo Veredas.
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Fundo Veredas 

Resultados
acumulados do
Fundo Veredas
(2012 - 2021)

Resultados
Fundo Veredas
2021

jovens LGBTQIA+ 
beneficiados8

comunidades
beneficiadas92

municípios 
no Ceará10

clientes215
operações211
acessos314
empreendimentos
apoiados189

valor financiado/emprestado acumulado 

liberados em crédito durante o ano

R$ 726.349,74

R$ 24.055,25

23
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Programa Soluções Rurais 

No tocante ao Programa Soluções Rurais, realizamos em 
2021 atividades para fortalecimento da cadeia produtiva do 
leite e do mel. As ações da cadeia produtiva do leite ocorre-
ram através dos Projetos: Estruturação da Cadeia Produtiva 
da Bovinocultura de Leite no Território do Médio e Baixo Ja-
guaribe e Estruturação da Cadeia Produtiva da Bovinocultu-
ra de Leite no Território Rural de Sobral. Ambos os projetos 
foram conveniados com o Banco do Nordeste por meio do 
Programa de Desenvolvimento Territorial (PRODETER). 

Já o fortalecimento da cadeia produtiva do mel aconteceu 
a partir da continuidade das atividades de assessorias, 
acompanhamento técnico, gerencial e organizacional da 
Rede Néctar do Sertão, que reúne apicultores e meliponi-
cultores da Região do Vale do Curu, no Ceará. Ao todo, mais 
de 30 famílias de produtores de mel e de outros produtos 
da agrobiodiversidade local foram articulados em cinco co-
munidades da região. 

Programa Soluções Rurais

24
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Programa Soluções Rurais 

Ações 
Realizadas
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Programa Soluções Rurais 

Fortalecimento da 
Cadeia Produtiva do 
Leite

Os projetos de Estruturação da Cadeia Produtiva 
da Bovinocultura de Leite nos territórios do Médio 
e Baixo Jaguaribe e Sobral, no Ceará, buscaram o 
aumento da produtividade, da rentabilidade e sus-
tentabilidade na cadeia produtiva leiteira por meio 
ampliação de conhecimentos e capacidades técni-
cas e gerenciais dos bovinocultores.

O acesso ao conhecimento técnico aconteceu 
através da transferência de tecnologias e articula-
ção para a cooperação entre os produtores, insti-
tuições e outros parceiros para a formação de ar-
ranjos produtivos locais para ganhos coletivos em 
aspectos quantitativos e qualitativos na atividade 
leiteira das regiões. Beneficiaram diretamente 265 
famílias produtoras de leite, sendo 140 no Território 
do Médio e Baixo Jaguaribe e 125 no Território Rural 
de Sobral.
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Programa Soluções Rurais 

Resultados

bovinocultores 
inscritos nos projetos

265

Planos de Negócios 
elaborados 
+ 31 planejados

157

municípios 
contemplados

09

assessorias coletivas 
para formação de 
Arranjos Produtivos 
Locais (APLs)

04

horas técnicas de 
assessoria prestadas 
(290 horas de Planos de 
Negócios + 220 horas de 
Arranjos Produtivos Locais)

510h

comunidades 
beneficiadas

48

minicursos realizados
totalizando 608 horas
de formação

38

Municípios: Irauçuba, Miraíma, Santana do Acaraú, Sobral, Alto Santo, Iracema, 
Limoeiro do Norte, Morada Nova e São João do Jaguaribe (CE)

Parceiros: Banco do Nordeste, Universidade Federal do Ceará (UFC), Associações Comunitárias, SE-
BRAE, Sindicatos dos Trabalhadores/as Rurais, Secretarias de Agricultura, Ematerce, Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE/Campus Sobral) e Universidade Vale do Acaraú.

27

Temas abordados nos minicursos: 
Cooperação e Desenvolvimento Local
Instalações Zootécnicas e Bem Estar
Planejamento Estratégico de Empreendedores Rurais 
Gestão de Propriedades Bovinocultura de Leite
Melhoramento Genético e Inseminação Artificial
Manejo Reprodutivo
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Programa Soluções Rurais 

Fortalecimento da 
Cadeia Produtiva do Mel

Este projeto realizado com a Rede Néctar 
do Sertão busca fortalecer o desenvolvi-
mento endógeno do território por meio da 
ampliação de capacidades, acesso a cré-
dito e pela cooperação entre protagonistas 
locais. Tem na sua essência a promoção da 
sustentabilidade por meio da valorização 
cultural, engajamento, governança e cres-
cimento econômico local e preservação da 
biodiversidade do bioma caatinga.

A principal atividade realizada pelo projeto foi 
um diagnóstico socioprodutivo dos melipo-
nicultores/apicultores. No segundo semes-
tre de 2021, nossa equipe esteve em campo 
na Microrregião do Médio Curu, Ceará em 
companhia de lideranças comunitárias para 
realizar entrevistas semiestruturadas sobre 
aspectos da meliponicultura com os inte-
grantes da Rede Néctar do Sertão. 

Na ocasião, foram entrevistadas 33 (trinta 
e três) famílias que desenvolvem atividades 
produtivas relacionadas à criação de abe-
lhas nativas sem ferrão (abelhas do gênero 
Melipona), e integram o Grupo Rede Néctar 
do Sertão, que consiste num coletivo auto-
gerido pelo próprios meliponicultores com o 
propósito de desenvolver a cadeia produti-
va do mel no território. 

Por fatores de logística e interação entre os 
membros, o Grupo Rede Néctar está divi-
dido em cinco subgrupos, sendo eles: Boa 
Vista, Lagoa das Pedras, Monte Alverne, 
Sitio do Meio e Vila Soares. Vale ressaltar 
que os nomes dos subgrupos têm como 
referência nomes de comunidades próxi-
ma ao meliponicultor, e não se trata de uma 
divisão formal entre os membros. Nota-se 
também que na região há outros meliponi-
cultores com potencial para integrar a Rede 
Néctar do Sertão.
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Programa Soluções Rurais 

Resultados

meliponicultores 
entrevistados

33

colônias de Jandaíra 
(melipona subnitida) 
contabilizadas na Rede 
Néctar do Sertão 

712

municípios 
contemplados 

03

colônias de 
abelhas sem 
ferrão contabilizadas 

745

reuniões com stakeholders para alinhamen-
to e planejamento (ACMEL, Lideranças do 
Rede Néctar, e outras partes interessadas) 

03
reuniões com os grupos 
comunitários da Rede 
Néctar do Sertão 

02

comunidades 
beneficiadas

06

colônias de abelha 
com ferrão 
(apis mellifera) 
contabilizadas 

349

Municípios: Apuiarés, Pentecoste e Tejuçuoca (CE)

Parceiro:  Rede Néctar do Sertão

29
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Destaques do ano 

Novos Negócios
2021 representa um marco importante para as atividades de Novos Negócios. 
Apesar da continuidade da pandemia, a área manteve o relacionamento com 
vários clientes e conseguiu construir novos relacionamentos. Ao longo do ano, 
executamos, seguindo todas as medidas de segurança para conter a proliferação 
do coronavírus, diversos serviços, assessorias e projetos de desenvolvimento 
territorial na região Nordeste. 

As principais áreas de impacto no ano da Diretoria de Novos Negócios, em 2021, 
seguem sendo a implementação de projetos para garantia de segurança hídrica; 
o fortalecimento da agricultura familiar, incidindo diretamente na segurança 
alimentar; desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas e de valor; 
comunicação social e empoderamento comunitário; juventude e protagonismo, a 
partir da ampliação de capacidades dos atores locais; educação ambiental e para 
o desenvolvimento e conservação dos recursos. 

Elencamos as principais ações realizadas e os serviços prestados através de 
projetos de responsabilidade social, investimento social privado e filantropia 
estratégica, ações cuja proposta centra-se no desenvolvimento local através da 
ampliação de capacidades do atores locais, possibilitando a criação de outros 
modos de se relacionar com o território a partir de suas potencialidades. 
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Novos Negócios 

Resultados
Programa SER - Neoenergia
(Canoas, Lagoa 1 e 2 - PB)

famílias 
beneficiadas
(1.124 pessoas)

281

famílias identificadas 
para serem beneficiadas 
com a implantação de 
fogões ecoeficientes

15

pessoas 
capacitadas para 
o desenvolvimento

157

comunidades
atendidas

06

 famílias identificadas 
para serem beneficiadas 
com a implantação de 
cisternas de placas

16

visítas técnicas
realizadas

51

prédio para construção 
(sede da Associação Comunitária 
dos Produtores Rurais de Saco 
dos Goitis)

01
de capacitação 
com famílias e 
lideranças locais

96h

Municípios: Santa Luzia e São José do Sabugi (PB)

Eixos do projeto: Segurança Hídrica (saúde),  
Educação para o Desenvolvimento (educação), Trabalho e Renda (renda)
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Novos Negócios 

Resultados
Programa SER - Neoenergia
(Calango 6, Santana 1 e 2 - RN)

famílias 
beneficiadas
(2.036 pessoas)

509

fogões ecoeficientes
a serem implantados

04

cisterna escolar
construída (capacidade 
de 52 mil litros de água)

01

agricultores familiares
capacitados para o 
desenvolimento

194
comunidades
atendidas

07

cisternas de placas
a serem implantadas

06

centro multiuso 
comunitário 
revitalizado

01
de capacitação 
com famílias e 
lideranças locais

152 h

Municípios: Lagoa Nova e Bodó (RN)

Eixos do projeto: Segurança Hídrica (saúde),  
Educação para o Desenvolvimento (educação), Trabalho e Renda (renda)
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Novos Negócios 

Resultados
CPFL Renováveis 
(Complexo Eólico Gameleira - RN)

Construção do Centro Comunitário 
da Associação Nossa Senhora de Fátima

Municípios: Touros (RN)

Eixos do projeto: Trabalho e Renda
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Novos Negócios 

Resultados
Programas de Comunicação Social 
(PCS), Educação Ambiental e
Segurança Hídrica - Qair

Municípios: Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Pendências e Macau (RN)

Eixos do projeto: Segurança Hídrica, Educação Ambiental e Comunicação Social

famílias 
beneficiadas
(1.141 pessoas)

326

séries de podcasts 
sobre educação ambien-
tal contextualizada

05

oficinas de educação
patrimonial para alunos
do ensino fundamental I e II

02
agricultores familiares
capacitados para o 
desenvolimento local

118

comunidades
atendidas

08

campanha de educação 
ambiental com foco em 
professores

01
poços profundos
revitalizados

03

da sede da Associação
Comunitária de Oiticica

Reconstrução

visitas de assessoria
técnica realizadas

185

34
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Novos Negócios 

reservatórios elevados
de 10 mil litros de água 
construídos

03
aviários implantados com
entrega de 220 aves e 
100kg de ração

15

fogões ecoeficientes
implantados

30 
cisternas de placas
recuperadas

55

reservatório elevado de 
25 mil litros revitalizado

01

reservatórios elevados 
construídos (capacidade 
armazenamento de 10 
mil litros de água)

03
kits de apicultura entregues 
(80 caixas apícolas, 15 EPIs, 
2 fumigadores, 60kg de cera 
alveolada e 2 formão)

10 

banheiros com fossa 
séptica implantados

07
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Novos Negócios 

Resultados
Projeto Jovens Empreendedores -  
Qair

projetos em
operação

06

amortizados dos investimentos aplicados 
nos empreendimentos dos jovens 

R$ 8.223,47

horas de consultoria em 
comunicação e marketing 
ao jovens empreendedores 

107
empreendimentos com planos 
de comunicação digital e manual 
da marca elaborados

10 

matérias publicadas
no rádio, na mídia
impressa e eletrônica

09

Municípios: Trairí (CE)

Eixos do projeto: Educação para o Desenvolvimento
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Novos Negócios 

Resultados
EDP Renováveis
(Aventura II a V - RN)

famílias 
beneficiadas
(492 pessoas)

124
de assessoria para o 
fortalecimento de asso-
ciações comunitárias

362 h
comunidades
atendidas

06

agricultores(as) participantes das oficinas 
formativas realizadas com foco em es-
tratégias de desenvolvimento produtivo, 
sustentabilidade na agricultura familiar

69
de oficinas com foco na ampliação das 
capacidades dos agricultores familiares 
para o desenvolvimento produtivo e con-
vivência sustentável com o semiárido

64 h

Municípios: Touros (RN)

Eixos do projeto: EDPR Rural e Comunicação Social
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Novos Negócios 

mulheres capacitadas
para o desenvolvimento
local

10
unidades de produção
de mel implantadas

05
mulheres beneficiadas
em unidade de produção de 
artesanato (linhas e tecidos

19 

famílias beneficiadas
 pela revitalização 
de uma unidade de 
produção de farinha

23
sessões e visitas de 
campo de assessoria 
técnica e gerencial para 
desenvolvimento produtivo

14
de equipamentos e 
utensílios semi industriais 
para a produção de 
alimentos

Aquisição
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Novos Negócios 

quintais 
produtivos
implantados

chafarizes 
comunitários
implantados

05

02

sistema solar fotovoltaico 
implementado para 
bombeamento de água

01

reservatório elevado 
construído para viabilizar 
e ampliar o acesso a água 
pelas famílias

biodigestores como fonte de energia 
renovável (produção de gás) para 
cocção de alimentos

01

02

Resultados
EDP Renováveis
(Santa Rosa Mundo Novo)

famílias 
beneficiadas
(284 pessoas)

71

agricultores capacitadosem oficinas 
formativas com foco em estratégias 
de desenvolvimento produtivo, sus-
tentabilidade na agricultura familiar

53

comunidades
atendidas

07

Municípios:   Cerro Corá, Lajes e São Tomé (RN)

Eixos do projeto: EDPR Rural e Comunicação Social
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Novos Negócios 

Rápidos Participativos realizados 
em 6 (seis) comunidades

Diagnósticos

Resultados
EDP Renováveis
(Lagoa Tapada)

entrevistas
semiestruturadas
realizadas

33

de programas socioambientais para 
a área de influência do complexo 
fotovoltaico Lagoa

Proposta

diagnóstico situacional elaborado, 
com suas conclusões, recomendações 
e encaminhamentos 

Estudo

Municípios: São José da Lagoa Tapada (PB)

Eixos do projeto: Diagnóstico Socioeconômico, mapeamento 
de stakeholders e elaboração de projeto de intervenção
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Novos Negócios 

situacional elaborado, com suas 
conclusões, recomendações e 
encaminhamentos 

Diagnóstico
de impacto social de segurança 
hídrica elaborada para ateder 
as comunidade 

Estratégia 

situacional dos recursos hídricos 
realizado em 3 comunidades

Estudo

de stakeholders 
elaborado

Mapa

Resultados
Projeto Socioambiental - Energimp
(Complexo Eólico Morgado)

oficinas de
DRP realizadas

02

Proposta de estratégia de impacto 
social para a comunidade Morgado

Elaboração

entrevistas semiestru-
turadas realizadas

50

Municípios:  Acaraú (CE)

Eixos do projeto: Diagnóstico Socioeconômico, mapeamento 
de stakeholders e elaboração de projeto de intervenção
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Novos Negócios 

oficina sobre gestão
e sustentabilidade do 
Centro Integrado de 
Acesso às TIC’s 
implantado em Angico 
dos Dias (BA)

01

Resultados
Projeto Juventude.com
Instituto Lina Galvani

de capacitação
com jovens

40h

jovens capacitados 
em projeto de vida, direitos 
humanos, protagonismo, 
liderança, desenvolvimento 
local, empreendedorismo, 
gestão e tecnologias da 
informação e comunicação

25

de frequência nas
atividades presenciais

100%

Municípios:  Campo Alegre de Lourdes (BA)

Eixos do projeto: Educação para o Desenvolvimento e Inclusão Digital
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Novos Negócios 

Oficinas de Diagnósticos 
Socioambientais Participativos 
(DSP) realizados

06

Resultados
TLSA – Ferrovia Transnordestina

comunidades 
participantes 
do estudo

13

Estudos diagnósticos socioeconômicos 
e pesquisas de percepção social em 
áreas de influência da Ferrovia Trans-
nordestina, nos municípios de Caucaia 
e Crateús (CE), Teresina e Altos (PI) e 
São Luís e Codó (MA), com suas con-
clusões e recomendações estratégicas

03

municípios 
envolvidos no 
diagnósticos

06

Municípios: Caucaia e Crateús (CE); Teresina e Altos (PI); Codó e São Luis (MA)

Eixos do projeto: Desenvolvimento Territorial
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Novos Negócios 

Resultados
Projetos de Comunicação 
Social e Inteligência territorial 
- SAVE Brasil

Municípios: Abrangência Nacional

Eixos do projeto: Educomunicação, Meio Ambiente, 
Comunicação Territorial e Advocacy

projetos de Comunicação 
Social e Inteligência territorial 
em fase de implementação

03

horas de consultoria em 
Presença Digital e gestão 
de mídias sociais para 
equipe da SAVE Brasil

45

horas de assessoria 
para implementação 
de Plano Estratégico 
de Comunicação do 
Projeto Flyways Brasil 
(RN)

90h

Plano de Gestão de Mídias 
Sociais elaborado para o 
Projeto Flyways Brasil (RN)

01

estudo diagnóstico situacional 
do Parque Nacional da Lagoa 
do Peixe (RS) em elaboração

01

01
Boletim Informativo para 
divulgar com a comunidade e 
demais públicos as ações do 
Projeto Flyways Brasil (RN)

Relatório de Comunicação 
Institucional elaborado para 
o Projeto Flyways Brasil (RN)

01
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Novos Negócios 

Resultados Programa
Echosocial: Ventos que
Transformam - Echoenergia

famílias 
beneficiadas
(1.257 pessoas)

430

agricultores(as) capa-
citados em Gestão dos 
Recursos Hídricos no 
Semiárido

146

cisternas de placas 
construídas

131

comunidades
atendidas

16

tanques de pedra implantados  
com capacidade para armaze-
nar até 30 mil litros de água 
da chuva, cada um

2

professores com acesso 
a conhecimento sobre a 
abordagem cooperativa

33

dispositivos Aqualuz instalados 
para a potabilização da água das
cisternas

126
estudantes formados
em empreendedorismo
e protagonismo

38

Municípios: Caetés, Capoeiras e Venturosa (PE)

Eixos do projeto: Segurança Hídrica e Educação para o 
Desenvolvimento

45
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Novos Negócios 

Resultados 
Lightsource BP
Complexo Fotovoltaico Milagres

entrevistas 
semiestruturadas
realizadas

106

Estratégia de 
impacto social

comunidades
visitadas

5

e Estudo diagnóstico situacional elaborado, com 
suas conclusões, recomendações e encaminha-
mentos 

Municípios: Milagres e Abaiara (CE)

Eixos do projeto: Diagnóstico socioeconômico, mapeamento de stakeholders 
e projeto de responsabilidade social 

46
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No ano de 2021 
conquistamos: 

Comunicação para o 
Desenvolvimento

novos seguidores em nossos 
canais de comunicação

visualizações

 horas de exibição de vídeos

novos inscritos

visitas ao 
nosso site

postagens publicadas 
em nossos canais de mídia

Atingimos 1000 mil inscritos 
no nosso canal do YouTube

1378
+16 mil
800

+4 mil
+740
222
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Imprensa

67

10

 inserções em mídia externa 
(impresso, online, rádio e tv)

artigos publicados
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Campanha ODS
Em dezembro de 2021, lançamos a campanha “Mudanças para transformar o futuro”, 
voltada para o fortalecimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
os ODS, que norteiam as nações para o cumprimento de políticas públicas, 
direcionadas à sustentabilidade, à erradicação da fome e às problemáticas que 
comprometem o crescimento dos países. O projeto também focou, de um modo 
geral, na Agenda 2030, que se trata de um plano de ação para as pessoas, o 
planeta e a prosperidade.

A proposta foi levar ao público, informações sobre os ODS, destacando sua 
importância e como iniciativas individuais e coletivas podem colaborar para atingir 
as metas estipuladas para garantir a sobrevivência da terra. Toda a programação 
deste ciclo da campanha aconteceu de forma online, nas nossas redes sociais, 
e foi finalizada com o seminário “Educação Contextualizada e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável”, que segue disponível no nosso canal do YouTube.
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Nesta etapa da Campanha “Mudanças para 
transformar o futuro”, produzimos conte-
údos e promovemos debates (lives, we-
binars, palestras nas Escolas) sobre cada 
ODS relacionado ao projeto Jovens Empre-
endedores e Protagonistas Rurais nas Es-
colas, realizado com o apoio da Elera Re-
nováveis, com instituições de ensino básico 
no Rio Grande do Norte. 

A proposta foi apresentar ao público, como 
essa iniciativa se propõe a contribuir para 
transformar a escola em um espaço efeti-
vamente plural, ao permitir a expressão das 
diferenças e dar oportunidade a todos de 
conhecer os ODS e a Agenda 2030, com 
foco específico nos seguintes: ODS 4 – 
Educação de qualidade; ODS 2 – Fome zero 
e agricultura sustentável; ODS 6 – Água po-
tável e saneamento; ODS 10 – Redução das 
desigualdades; e, ODS 1 – Erradicação da 
pobreza.

Foram mais de 10 postagens sobre a cam-
panha, incluindo cards informativos e víde-
os, o Seminário foi acompanhado ao vivo 
por mais de 50 pessoas simultaneamente. 
Atualmente o vídeo possui quase 500 visu-
alizações e 90 curtidas.

A principal palestra do evento 
“Como a educação contextu-
alizada pode contribuir com 
o alcance da Agenda 2030 e 
ODS?” foi mediada pelo CEO 
do Impacta Nordeste, Marcello 
Santo. Os demais participantes 
foram: Gláucio Gomes, nosso 
Diretor de Desenvolvimento; 
Milena Murta, Gerente de Res-
ponsabilidade Social da Elera 
Renováveis; e, Vanessa Kalianne, 
Internacionalista e Coordena-
dora Nacional da Rede 
Internacional de Promotores 
ODS no Brasil.

Clique para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=6vBUtv_Z0eE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6vBUtv_Z0eE&t=2s
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Eventos Online sobre Meio Ambiente 
e Segurança Alimentar

Ecossistemas, instituída pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), com o intuito de 
intensificar a restauração de ecossistemas 
degradados, combater a crise climática, 
melhorar a segurança alimentar e fortalecer 
a biodiversidade.

O primeiro tema abordado foi Direito Huma-
no à Alimentação Adequada. Abordamos 
sobre o círculo vicioso da fome, o que são 
direitos humanos, o que é o direito huma-
no à alimentação adequada, assim como os 
avanços em termos de marcos legais para 
garantia do direito humano à alimentação 
adequada. E principalmente a importância 
das mulheres na garantia desse direito. 

O segundo tema foi Sustentabilidade e 
Conservação da Caatinga. O encontro 

Em junho de 2021, a área de Comunicação 
promoveu junto com as áreas operacionais 
três eventos formativos abordando a pre-
servação ambiental, a sustentabilidade e a 
garantia de uma vida digna para todas as 
pessoas que habitam o planeta. No mês, 
são comemorados o Dia Nacional de Edu-
cação Ambiental (3), o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5), o Dia Mundial da Segurança 
dos Alimentos (7) e o Dia Mundial de Com-
bate à Desertificação (17).

Os encontros virtuais foram realizados, 
sempre às 14h, via Google Meet. Buscaram 
discutir e pensar soluções de preservação, 
medidas simples e de baixo custo para for-
talecer a qualidade de vida e a segurança 
alimentar da população. Em 2021, foi desta-
que o início da Década da Restauração de 

buscou realizar um trabalho de sensibili-
zação, focando principalmente em jovens, 
estudantes e professores do Ensino Básico. 
Foram apresentadas as principais caracte-
rísticas do bioma, assim como sua impor-
tância ambiental e formas de preservação. 

O terceiro encontro abordou o tema Com-
postagem e Educação Ambiental no Se-
miárido. Buscou destacar e difundir a prá-
tica da compostagem, um processo que 
estimula a decomposição de materiais or-
gânicos por microrganismos, com a fina-
lidade de obter, no menor tempo possível, 
um material estável, rico em substâncias 
húmicas e nutrientes minerais formando as-
sim um solo humífero.

participantes

estados brasileiros (CE, PE, RN, 
MG, SP, RS, BA, RS, SC, PI, PB, 
MS)

1 participante de Portugal

+150

11

As oficinas seguem disponíveis 
no nosso canal do YouTube.

Clique para assistir

https://youtu.be/3yrMjk4h_9A
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Principais
Destaques
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Principais Destaques 

Participação em Webinar sobre Planos 
de Desenvolvimento Comunitário

Adel é uma das organizações selecio-
nadas no Lab de Impacto EDP

No dia 8 de junho de 2021, nosso Diretor de Desenvolvimento, Glaucio Gomes, e nossa Dire-
tora de Programas, Aurigelly Alves, participaram de um webinar no Ciclo de Seminários sobre 
Planos de Desenvolvimento Comunitário, do IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando um pouco da nossa 
organização. O evento foi coordenado por discentes do curso de Gestão Pública da UFRJ.

A conversa ao vivo fez parte de um Ciclo de Seminários, onde cada encontro foi realizado por 
um grupo de estudantes da disciplina “Desenvolvimento Comunitário”, que foram mediadores 
e desenvolveram o diálogo a partir dos textos debatidos em sala de aula.

Para fomentar iniciativas capazes de transformar a vida das pessoas através do impacto 
social e ambiental positivo, a EDP Brasil lançou, em novembro de 2021, o Lab de Impacto 
EDP. A iniciativa vai reconhecer e capacitar nove organizações para adotarem uma cultura 
de mediação e ampliação de impacto social e ambiental. Nós fomos umas das primeiras ins-
tituições selecionadas.

As atividades do Lab de Impacto seguem 2022. Cada instituição apresentará trimestralmen-
te relatórios sobre o desempenho em relação aos indicadores de impacto. Também serão 
oferecidas oportunidades para desenvolvimento e apresentação de planos de ação para 
ampliar os resultados, bem como a sustentabilidade financeira.

O vídeo segue disponível 
no YouTube
Clique para assistir

Ao final do programa, a EDP irá re-
conhecer os parceiros com o “bônus 
de impacto” com base no impacto 
social e ambiental gerado por cada 
instituição. Além disso, cada organi-
zação poderá apresentar um Plano 
de Ação para Escalar Impacto que 
será avaliado pela equipe da EDP 
para identificar oportunidades de 
continuidade e expansão da iniciati-
va nos próximos ciclos.

https://youtu.be/n7L4QcQ-pV4
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Principais Destaques 

Participação da Adel em redes 
socioassistenciais

Participação no edital Embaixadore 
+Orgulho

Durante o ano de 2021, participamos em cerca de 80 reuniões nas mais de 15 redes socio-
assistenciais dos municípios onde atuamos no estado do Ceará. São 10 conselhos, como o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CEDCA), no qual coordena-
mos a Comissão de Orçamento e Fundos e somos representantes no Conselho Consultivo 
de Políticas de Inclusão Social (CCPIS); e, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescentes (COMDICA) de Pentecoste, no qual também coordenamos a Comissão de Or-
çamento e Fundos. 5 comitês, como Comitê da Bacia Hidrográfica do Curu (CBH Curu). Além 
da Federação das Organizações do Terceiro Setor, União das Associações do Vale do Rio 
Canindé (UAVRC) e Rede Néctar do Sertão.

Nossa participação nessas redes é consequência das ações realizadas há quinze anos no 
Ceará com adolescentes, jovens, agricultoras e agricultores. Buscamos fortalecer o protago-
nismo social desses atores por meio do acesso a conhecimento, crédito, redes e tecnologias 
sociais. O respeito à diversidade, aos direitos humanos e a promoção de um ambiente de 
paz e sustentabilidade nas relações com o meio ambiente é de extrema importância para o 
desenvolvimento local.

Em 2021, nossa Diretora de Programas, Aurigele Alves, foi selecionada no edital Embaixadore 
+Orgulho, uma extensão do alcance do Edital LGBT+ Orgulho promovido pelo Itáu e a Mais 
Diversidade. Aurigele será uma espécie de mentora para os possíveis projetos proponentes 
em 2022.

Nós fomos apoiados duas vezes pelo Edital, por meio do nosso Programa Jovem Empreen-
dedor Rural (PJER). O PJER cria oportunidades para o desenvolvimento de empreendimen-
tos rurais por jovens empreendedores e com uma abordagem integrada, trabalha com as 
habilidades empreendedoras da juventude. Uma das vertentes do programa é voltada para 
a promoção da diversidade, priorizando a implementação de projetos de vida de jovens da 
comunidade LGBTQIA+ através do acesso a conhecimento, crédito e redes de apoio.
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Principais Destaques 

Workshop ministrado para a Natura 
com foco nas consultoras

Participação no Simpósio Virtual Regio-
nal “25 years of the ISTR Latin America 
and the Caribbean Network”

Em 2021, a Natura passou a fazer parte do nosso portfólio de serviços. Nossa área de Desen-
volvimento elaborou uma proposta para consultoria técnica, desenho e desenvolvimento de 
estratégia para o Programa de Mobilização de Consultoras da Natura para o Protagonismo 
Social e Comunitário. Durante o ano, nosso Diretor de Desenvolvimento, Gláucio Gomes, par-
ticipou de vários workshops, para formulação das estratégias com foco na formação e apoio 
a mulheres protagonistas, lideranças e empreendedoras sociais na rede de Consultoras Na-
tura em todo o Brasil, visando a formação de mobilizadoras sociais entre a comunidade de 
Consultoras de Beleza associadas à empresa.

Em outubro de 2021, participamos do Simpósio Virtual Regional “25 anos da Rede ISTR para 
América Latina e o Caribe: um olhar para a pesquisa sobre Terceiro Setor na Região”. A Socie-
dade Internacional de Pesquisa do Terceiro Setor (ISTR) é uma rede de acadêmicos, pesqui-
sadores e profissionais em nível internacional. Conta com parceiros de mais de 85 países que 
trabalham com questões da sociedade civil, filantropia e setor sem fins lucrativos.

A Rede Regional ISTR para a América Latina e o Caribe (ISTR-LAC) foi fundada durante a 2ª 
Conferência Internacional do ISTR, realizada em 1996 na CIdade do México, com o objetivo 
de fortalecer o trabalho entre a comunidade de pesquisa e outros interessados em criar, dis-
cutir e desenvolver conhecimentos relacionados ao Terceiro Setor.

O Simpósio foi estruturado como um conjunto de mesas redondas. Nós participamos da 
Mesa 5 “Reflexiones sobre el impacto social de las organizaciones del tercer sector: una 
mirada a partir de la experiencia de las organizaciones y de la investigación sobre las innova-
ciones y tecnologias sociales”, uma das palestrantes foi nossa Conselheira Consultiva, Marlei 
Pozzebon, Pesquisadora e Professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e HEC Montreal no 
Canadá.  
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Principais Destaques 

Diversidade 
e inclusão: 
prioridades
estratégicas para 
o desenvolvimento 
territorial
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Diversidade e Inclusão 

Há três anos, iniciamos nossas ações com 
foco na Diversidade e Inclusão dos nossos 
colaboradores, beneficiários, parceiros e 
fornecedores com o intuito de avançarmos 
rumo a uma sociedade mais diversa e inclu-
siva nas regiões onde atuamos.

Para nós, diversidade é um dos pilares para 
o desenvolvimento sustentável de todo e 
qualquer território e para o desenvolvimen-
to humano, em escala global. Diversidade 
humana, sexual, social e cultural. Diversi-
dade de origens, de histórias de vida e de 
experiências. De saberes. A diversidade é 
um traço característico e natural da huma-
nidade.

Ações de diversidade enriquecem as co-
munidades e a sociedade. Elas garantem a 
pluralidade de perspectivas, de ideias, de 
saberes, de vocações e de costumes, ine-
rentes a ambientes férteis a criatividade e 
inovação. Fundamental à trans e multidisci-
plinaridade, a diversidade é uma marca dos 
tempos em que vivemos, é a forma mais 
efetiva de aprender e de desenvolver capa-
cidades.

Nós acreditamos que é a partir de ações di-
versas e inclusivas que produzimos capital 
social necessário para superar os desafios 
das mudanças climáticas, as desigualdades 
sociais e o fortalecimento das democracias. 
Acreditamos, de fato, que juntos somos 
sempre mais fortes. Mas, para realmen-
te estarmos juntos, e progredirmos nesta 
pauta, necessitamos criar nossa Política de 
Igualdade, Diversidade e Inclusão. Esta é 
uma das nossas metas para 2022.

Até 2021, nossos progressos e resultados 
alcançados rumo a uma sociedade mais 
justa e igualitária tiveram como foco os jo-
vens de comunidades rurais. Desde 2019, 
começamos a desenvolver ações do Pro-
grama Jovem Empreendedor (PJER), com 
foco exclusivo na população LBTQIA+. O 
PJER Diversidade busca fomentar o desen-
volvimento de empreendimentos de ne-
gócios e impacto socioambiental em meio 
rural, proporcionando aos jovens LBTQIA+ 
acesso a conhecimento, crédito, redes co-
laborativas e a tecnologias.

“Ações de diversidade 
enriquecem as comuni-

dades e a sociedade. Elas 
garatem a pluralidade de 

perspectivas, de ideias, 
de saberes, de vocações 
e de costumes, inerentes 

a ambientes férteis a 
criatividade e inovação.”

jovens LBTQIA+ 
foram beneficiados 
nos últimos 3 anos

negócios implementados 
por jovens LBTQIA+ nos 
últimos 3 anos

 jovens LGBTQIA+ atuando 
como protagonistas sociais 
em suas comunidades 

70

11

14

57
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Diversidade e Inclusão 

Gestão
Financeira
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Gestão Financeira 

Origem x Aplicação

Aplicação                                 R$5.360.259,38

Origem                                          R$5.686.049,68

80,4% 57,8%

12,7% 31,9%

6,4% 8,8%

0,5% 1,5%

Operações 
comerciais

Operações 
comerciais

Resultado do 
exercício anterior Administação

Doações e inves-
timentos sociais

Programas e 
projetos sociais

Doações e inves-
timentos sociais Investimento

Origem Aplicação

R$ 4.571.916,01 R$ 3.096.617,63

R$ 722.059,00 R$ 1.709.436,84

R$ 365.597,54 R$ 471.644,27

R$ 26.477,13 R$ 82.560,64
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Gestão Financeira 

Nossa
comunidade



61Adel     Memória 2021

Nossa Comunidade 

Adriano Batista Helano Luz

Evilene Abreu

Aurigele Alves

Gláucio Gomes Wagner Gomes

Conselho de Administração

Beto Pires Luiz AndréMarlei Pozzebon Mafoane Odara

Tião RochaMônica de Roure Helena Singer

Conselho Consultivo
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Nossa Comunidade 

Adriana Rodrigues
Assistente Executiva

Alano Luna
Especialista de Projetos

Bruno Lobo
Analista Socioambiental

Cintia Sousa
Auxiliar de Serviços Gerais

Carlos Parente
Analista Socioambiental

Edilardo Sales
Assistente Administrativo

Hemilly Mourão
Analista de 

Desenvolvimento

Ilys Santos
Coordenador 

Socioambiental

Juliete Rodrigues
Analista Socioambiental

Kátia Layanne
Coordenadora 

de Comunicação

Leyddineth Freitas
Coordenadora
Administrativa

Luany Gabriely
Agente de Relacionamento

Michele Lima
Auxiliar Administrativo

Naide Matos
Assistente Financeiro

Nathália Batista
Analista de 

Desenvolvimento

Jorge Neto
Assistente Administrativo

Paulo Segundo
Coordenador de Projetos

Raquel Ferreira
Coordenadora de Programas

Régma Queiroz
Gerente de Negócios

Edson de Castro
Assistente Administrativo

Elionardo Oliveira
Analista de Comunicação

Fabia de Oliveira
Assistente de Projetos

Gabriel Alves
Analista Socioambiental

Sabrina Araújo
Assessora de Comunicação

Tiago Cerqueira
Analista de Projetos

Gescilene Barbosa
Especialista de Projetos

Câmara Neto
Analista Socioambiental

Guilherme Ribeiro
Analista Socioambiental

Brunna Bastos
Assessora Sênior de 

Desenvolvimento

Luis Adair Chagas
Especialista de Projetos

Rêmulo Holanda
Especialista de Projetos

Equipe 2021
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Nossa Comunidade 

Agência de Desenvolvimento Econômico Local – Adel
Rua Francisco Nunes, 318, Acampamento, Pentecoste – Ceará/Brasil | CEP: 62640-000
Rua Dr. José Lourenço, 2793, Joaquim Távora, Fortaleza - CE/Brasil | CEP: 60115-282

Tel.:+55 85 3352.1222 | +55 85 99789.3335 | adel@adel.org.br

www.adel.org.br /adelceara
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