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Sempre  
ao lado

O Balanço Social 2020 da AVSI Brasil dá visibilidade às ações da nossa 
organização, demostrando a nossa missão, que é tornar as pessoas pro-
tagonistas do próprio desenvolvimento, da sua família e comunidade, 
por meio de projetos sociais em contextos de vulnerabilidade ou emer-
gência humanitária. 

No último ano, atuamos em diferentes setores do desenvolvimento  
e incrementamos a nossa ação em resposta à emergência humanitária 
venezuelana, crescendo em número de projetos e territórios de atuação.

O ano de 2020 será lembrado na história da humanidade pelo dramático 
contexto instaurado pelo coronavírus, que provocou forte impacto na 
realidade humana e sofrimento para muitas pessoas. Nessa circuns-
tância, todos os nossos projetos foram transformados em iniciativas de 
emergência, devido à alta precariedade dos ambientes de atuação e ao 
grande risco de contaminação para os colaboradores, que continuaram 
próximos aos beneficiários nas comunidades onde atuamos. A AVSI 
Brasil, coerente com sua missão de ser companhia humana para gerar 
desenvolvimento, não abandonou as pessoas, pelo contrário, buscou 
com realismo e aplicando protocolos de segurança rigorosos continuar 
ao lado dos mais necessitados. 

Por isso, este Balanço Social 2020 representa um agradecimento aos 
quase 600 colaboradores da AVSI Brasil, nos 12 territórios deste vasto 
Brasil onde atuamos. Com diversas tarefas e responsabilidades, os 
profissionais continuaram atuando com paixão e dedicação, mesmo 
durante a pandemia da Covid-19, sendo companhia humana para 466 
mil pessoas que encontramos ao longo do ano.
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Quem somos

A AVSI Brasil é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, consti-
tuída em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de 
pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência 
humanitária. 

Somos uma organização local vinculada ao contexto internacional por 
meio da parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que 
atua em 38 países, presente no Brasil desde os anos 80 e que estimulou 
a criação da AVSI Brasil.

Capital humano
Nossa atuação durante a pandemia 
O ano de 2020 certamente foi desafiador para muitas organizações e 
para a AVSI Brasil não foi diferente. Repensamos projetos e modelos 
de atuação, seguindo protocolos específicos de prevenção à Covid-19, 
considerando o contexto de cada iniciativa. A proteção e o bem-estar 
dos nossos profissionais ocuparam um lugar de destaque nas reuniões 
estratégicas e nos direcionamentos institucionais. 

Sabíamos que era necessário o distanciamento social como medida 
preventiva para redução da transmissão da Covid-19, mas, ao mesmo 
tempo, era fundamental que não nos omitíssemos e nem nos silenciás-
semos. O encontro e a presença próxima daqueles que mais precisavam 
eram fundamentais, e os nossos projetos e ações se tornaram ainda mais 
impactantes. Mais uma vez, nossos colaboradores demonstraram força, 
coragem e determinação.

Reconhecemos que a continuidade dos projetos em meio a tantas adver-
sidades foi possível graças à motivação ideal dos nossos colaboradores, 
que, mesmo com tantas dificuldades e preocupações com a própria 
saúde e de seus familiares, permaneceram realizando suas atividades e 
tornando realidade o sonho de protagonismo, melhoria de vida e desen-
volvimento de tantas pessoas. 

NOSSA MISSÃO 
é tornar as pessoas 
protagonistas do próprio 
desenvolvimento, da sua 
família e comunidade, 
por meio de projetos 
sociais em contextos 
de vulnerabilidade ou 
emergência humanitária.

Método
Para realizar projetos e iniciativas, estabelecemos parcerias com 
a esfera privada, o poder público e com organismos da coope-
ração internacional para o desenvolvimento, considerando os 
seguintes princípios:

Centralidade da pessoa: a pessoa está no centro 
de todas as nossas ações, nunca definida pelas cir-
cunstâncias em que vive, mas sempre valorizada por 
seu potencial;

Partir do positivo: valorizamos o que as pessoas já 
construíram, fortalecendo o patrimônio existente;

Fazer com: buscamos construir relações de con-
fiança entre as partes envolvidas nos projetos, valo-
rizando o diálogo e a participação;

Parceria: envolvemos diversos atores, criando opor-
tunidade para o crescimento de todos;

Desenvolvimento de organizações da sociedade 
civil e subsidiariedade: favorecemos a capacidade 
associativa e estabelecemos a ponte com o poder 
público para o apoio de iniciativas locais.
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Rio de Janeiro

Minas Gerais

Distrito Federal

Bahia

Ceará

Roraima

Pernambuco

Amazonas

Piauí

Rio Grande do Norte

São Paulo

Santa Catarina

 Água e Segurança Alimentar

 Cidades Inclusivas e Resilientes

 Energia e Ambiente

 Justiça e Prevenção da Violência

 Migração e Refúgio

 Parcerias Multissetoriais

 Socioeducacional

 Trabalho e Crescimento Econômico

Temas de atuação

12 locais 
(11 estados e DF)

30 projetos 

590 
colaboradores

7.709 
instituições beneficiadas

466,2 mil  
beneficiários diretos R$ 54,1 milhões 

investimento social 2020

Atuação em 2020

6 · Atuação

Parceria para o 
desenvolvimento 

A AVSI Brasil constrói alianças com três segmentos de parceiros e financiadores:

58%  

setor privado
Assistência para elaboração e 
implementação da estratégia 
de sustentabilidade socioe-
conômica, ambiental e cultu-
ral, favorecendo a criação de 
valor compartilhado para a 
empresa e a sociedade. 

1% setor público
Assistência na implementa-
ção de políticas públicas para 
o acesso a direitos funda-
mentais e aplicação das leis 
de incentivo fiscal, para esti-
mular o desenvolvimento e 
realização de projetos nas 
áreas de educação e esporte. 

41%  

cooperação  
internacional
Parceiros globais contribuem 
para o desenvolvimento de 
iniciativas locais alinhadas 
à Agenda 2030 das Nações 
Unidas. 
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Temas e 
projetos
A AVSI Brasil atua em 8 temas trans-
versais, em conformidade com as 
dimensões econômica, social e am-
biental do desenvolvimento susten-
tável. Por meio dos projetos sociais, 
contribuímos com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas.

Conheça os temas de atuação e as 
iniciativas realizadas em 2020 nos 
contextos onde estamos inseridos.

Organograma 

Governança

Assembleia  
de Sócios
Órgão soberano da insti-
tuição, constituída por um 
número ilimitado de associa-
dos, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas.

Conselho Fiscal
Três membros dotados de 
competência para opinar 
sobre os relatórios de desem-
penho financeiro e contábil.

Conselho Diretivo
Formado por presidente, vice-
presidente e tesoureiro.
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Melhoria do Saneamento e Higiene em Abrigos para 
Refugiados e Migrantes da Venezuela - WASH 1 e 2

Migração  
e Refúgio

Mais projetos do tema:
Proteção Integral a Crianças e Adolescentes 
Desacompanhados e Separados - UASC Objetivo: Contribuir para o acesso a serviços básicos e respeito aos direitos humanos da população 

refugiada e migrante venezuelana, por meio da gestão de Centros de Acolhida e iniciativas de meios 
de vida, da assistência nos postos de triagem da fronteira e na cidade de Boa Vista, com serviços de 
registro, pré-documentação e difusão da informação sobre documentação, bem como no fortale-
cimento da resposta de proteção aos mais vulneráveis e às vítimas de violência sexual e de gênero.

Parceiros: Ministério da Cidadania, Força Tarefa da Operação Acolhida, ADRA, Pirilampos, UNICEF, 
UNFPA, FFHI, Visão Mundial, DPU, DPE, OIM, Médicos sem Fronteiras, Embaixada da Suíça.

Financiador: Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR). 

Resultados 2020:

Boa Vista (RR)

Desde Jun/2018

• 9 Centros de Acolhida geridos em Boa Vista 
e Pacaraima;

• 3.850 pessoas abrigadas nos Centros de 
Acolhida (média mensal);

• 42 comitês criados para uma gestão partici-
pativa, dando suporte às equipes AVSI Brasil na 
provisão de serviços nos Centros de Acolhida;

• 7.042 pessoas refugiadas e migrantes bene-
ficiadas com informações sobre registro e 
documentação no Posto de Interiorização e 
Triagem (PITRIG) em Pacaraima;

• 327 sessões de informações realizadas no 
PITRIG;

• Mais de 1.000 pessoas refugiadas e migran-
tes venezuelanas receberam informações e 
encaminhamentos relacionados à violência 
de gênero;

• 14.613 atendimentos e encaminhamentos 
para a rede de serviços foram realizados;

• 230 beneficiários indígenas abrigados emer-
gencialmente em Pacaraima.

Gestão de Abrigos e Assistência Multissetorial 
à População Venezuelana

Protege crianças e adolescentes que ingressam no 
Brasil desacompanhados e separados por meio da 
identificação, orientação e atendimento especializado 
para mitigar exploração e violência; promove acom-
panhamento durante a regularização migratória nos 
Postos de Triagem; atendimento psicossocial; suporte 
à reunificação familiar e interiorização; e matrícula em 
projetos sociais.

 
Saiba mais:

Contribui para a saúde e o bem-estar da população 
venezuelana dos Centros de Acolhida geridos pela 
AVSI Brasil, por meio de ações relacionadas à temática 
água, saneamento e higiene.

 
Saiba mais:

A crise humanitária da Venezuela traz ao Brasil inú-
meras pessoas em busca de uma vida melhor todos 
os dias. Nesse contexto, realizamos o programa 
Gestão de Abrigos e Assistência Multissetorial à 
População Venezuelana com o objetivo de contri-
buir para o acesso a serviços básicos e respeito 
aos direitos humanos de pessoas refugiadas e 
migrantes venezuelanas. Essa iniciativa está inte-
grada à Operação Acolhida do Governo Federal 
Brasileiro, em aliança com a Agência da ONU para 
os Refugiados (ACNUR) e a sociedade civil, e tem 
como principais atividades: gestão de centros 
de acolhidas, incluindo a cooperação com outros 
atores; gestão de casos de proteção em situação 
de alta vulnerabilidade; fortalecimento da parti-

cipação da comunidade dentro dos abrigos; dis-
tribuição equitativa e digna de produtos alimen-
tícios e não-alimentícios; ações de meios de vida; 
apoio no registro e documentação das pessoas de 
interesse nos Postos de Interiorização e Triagem 
(PITRIG). Junto ao UNICEF, atuamos na prote-
ção de crianças desacompanhadas, separadas e 
indocumentadas, em atividades socioeducativas e 
no fortalecimento de serviços públicos socioassis-
tenciais. Também atuamos criando condições para 
a integração socioeconômica de venezuelanos em 
cidades brasileiras, a partir da interiorização com 
oportunidade de trabalho, em colaboração com a 
Operação Acolhida e o Departamento de Estado 
dos Estados Unidos, e empresas parceiras.

“Frente à realidade dos fluxos migratórios, o Papa Francisco pede a todos que 
atuemos sem fronteiras, buscando implementar ações de acolhida, proteção, 

promoção e integração dos migrantes e refugiados. Com este propósito, atuar em 
articulação entre várias entidades – como a AVSI Brasil, com os próprios migrantes 

e refugiados e com outras forças positivas da sociedade – é fazer-se presença viva 
nesta imensa causa humanitária para defender a vida em sua plenitude.”

Ir. Rosita Milesi
Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)

RR

RR
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A AVSI Brasil articula parcerias entre organismos internacionais, enti-
dades públicas, empresas e sociedade civil. A atuação ocorre em: pro-
gramas de fortalecimento e capacitação institucional de organizações 
da sociedade civil e entidades associativas; apoio à sustentabilidade 
e fortalecimento do diálogo para a implementação ou promoção de 
políticas públicas; aplicação de metodologias de engajamento de stake-
holders; elaboração e implementação de planos de responsabilidade 
social e de ações direcionadas à criação de valor compartilhado; estudos 
de impacto de iniciativas sustentáveis de empresas locais; diagnóstico 
participativo e formulação de planos de desenvolvimento municipal e 
planos estratégicos, dando assistência a governos no planejamento de 
políticas públicas e fortalecendo a governança local; apoio a empresas 
no processo de recrutamento e seleção de migrantes e refugiados vene-
zuelanos interiorizados com oportunidade de emprego em diversas 
cidades brasileiras.

Objetivo: Apoiar a integração socioeconômica de refugiados e migrantes venezuelanos que vivem 
em centros de acolhimento em Boa Vista, por meio de interiorizações voluntárias para outras cida-
des brasileiras, onde há oportunidades de trabalho junto a empresas, com o intuito de fortalecer as 
ações da força-tarefa da Operação Acolhida.

Parceiros: Fundação AVSI, AVSI-USA e Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH).

Financiadores: Departamento de População, Refugiados e Migração (PRM) do Governo dos Esta-
dos Unidos. 

Resultados 2020:

Nacional

Set/2019 a Set/2021

• Interiorização voluntária de 420 migrantes 
e refugiados venezuelanos para 6 estados e 
Distrito Federal, sendo 228 contratados por 
empresas, além de seus familiares (192 pes-
soas), todos apoiados com moradia, ajuda de 
custo temporária e 154 cestas básicas;

• 260 refugiados e migrantes venezuelanos 
(nos centros de acolhida em Roraima) certifica-
dos em cursos de Língua Portuguesa e Prepa-
ração Laboral;

• 250 brasileiros em situação de vulnerabili-
dade na Bahia certificados em curso de qualifi-
cação para atuar no contexto da pandemia;

• Parceria com a Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) para estruturação de 
um centro de acolhida para migrantes vene-
zuelanos em Brasília (Distrito Federal).

Acolhidos por meio do trabalho

Casa Bom Samaritano

Conheça a Casa 
pelo qrcode:

Sediada em Brasília, a Casa Bom Samaritano serve como uma moradia temporária 
para acolher migrantes e refugiados venezuelanos que estão na condição de abri-
gados em Boa Vista (RR) e que podem ser interiorizados com a previsão de oportu-
nidades de trabalho na região do Distrito Federal. O imóvel foi cedido pela CNBB e 
a gestão do centro é realizada pela AVSI Brasil e pelo IMDH (Instituto Migrações e 
Direitos Humanos), parceiros no projeto Acolhidos por meio do Trabalho.

A residência temporária tem 18 quartos equipados com mobiliário, roupa de cama 
e kit higiene para acolher núcleos familiares e indivíduos em sistema rotativo, que 
se revezarão no período não superior a três meses, integrando-se no desenvolvi-
mento de atividades multidisciplinares.

“A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tem o orgulho de ser parceira, por meio 
do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da AVSI Brasil. O compromisso da 
AVSI em prestar assistência humanitária e facilitar a integração social de migrantes 

e refugiados venezuelanos por todo o Brasil é um lembrete da importância 
de ajudar as pessoas mais vulneráveis a se integrarem à sociedade brasileira. 

Iniciativas como os programas de emprego da AVSI lançam os alicerces para ajudar 
os venezuelanos a reconstruir suas vidas, com dignidade, em suas novas casas.”

Michelle Esperdy
vice-chefe de Missão Interina

Parcerias 
Multissetoriais 

Brasília
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fiscal para as empresas – contemplam atividades 
esportivas e culturais, reforço escolar, acompa-
nhamentos psicológicos e nutricionais, promo-
vendo oportunidades de aprendizagem, de for-
mação do caráter, além de saúde e bem-estar. Os 
projetos são um meio para, a partir do encontro, 
fazer brotar de cada um o melhor de si.

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento local inclusivo do município de Goiana, por meio de 
ações socioeducativas e socioculturais.

Parceiros: Prefeitura Municipal de Goiana e Secretaria Municipal de Educação de Goiana.

Financiador: Stellantis / Jeep e Fundação Banco do Brasil. 

Resultados 2020:

Goiana (PE)

Set/2019 a Fev/2022

• 212 beneficiários (171 alunos, 41 professores 
e gestores de 6 escolas municipais de Goiana);

• 831 participantes nas lives promovidas sobre 
educação.

Vozes Daqui

Mais projetos do tema:

Apadrinhamento a Distância

Contribui para o desenvolvimento de crianças e ado-
lescentes, através da melhoria da qualidade dos servi-
ços oferecidos por instituições educativas, que rece-
bem apoio financeiro a partir de doações de famílias 
apadrinhadoras.

 
Saiba mais:Nacional

Ciranda Educativa e Ciranda Esportiva

Contribui com a educação e o desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes residentes em comunida-
des rurais através de atividades socioeducativas como 
reforço escolar, fomento à leitura, atividades desporti-
vas e rotina teórica e prática sobre o cultivo de horta.

Saiba mais:BA

Árvore da Vida

Promove o desenvolvimento territorial, a inclusão 
social de crianças e adolescentes e a capacitação pro-
fissional de jovens e adultos da comunidade do Jardim 
Teresópolis - Betim.

 
Saiba mais:MG

Bem Social Esporte II

Contribui para a melhoria da qualidade de vida e do 
desenvolvimento socioeducativo em Jardim Teresó-
polis – Betim, através do esporte social.

 
Saiba mais:MG

“Os programas Árvore da Vida e Vozes Daqui estão alinhados com a política 
 de investimento social da Stellantis, que busca promover o desenvolvimento 

 social das comunidades do entorno de nossas plantas. A AVSI, através de  
uma metodologia diferenciada que foca no indivíduo e suas potencialidades,  

garante o alcance dos nossos objetivos e os resultados são percebidos na  
mudança da qualidade de vida das pessoas e no acesso a oportunidades.”

Fabrício Biondo
Diretor de Comunicação Corporativa South America Stellantis

A educação é o motor do desenvolvimento, con-
tribuindo diretamente para a formação pessoal 
e para a qualidade de vida. Por meio de projetos 
que valorizam a educação, a cultura e o esporte, a 
AVSI Brasil promove oportunidades de desenvol-
vimento integral de crianças, adolescentes e suas 
famílias. Os projetos socioeducacionais – muitos 
deles a partir da aplicação de leis de incentivo 

Socioeducacional
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Educação Nutricional e 
Desenvolvimento Integral

A AVSI Brasil tem experiência na implementação de tecnologias sociais 
de convivência com o Semiárido brasileiro (cisternas e sistemas bioágua) 
e na promoção da educação alimentar e nutricional, em resposta ao con-
texto da falta ou escassez de água e insegurança alimentar. Contribuí-
mos para viabilizar a água, a prática da agricultura sustentável e o acesso 
a alimentos saudáveis seguros, nutritivos e suficientes durante o ano 
todo. Dessa forma, há diminuição de desvios nutricionais (subnutrição 
e obesidade), incentivo a hábitos alimentares saudáveis, possibilitando 
o incremento da produtividade agrícola sustentável e, consequente-
mente, da renda de agricultores familiares.

“A cisterna mudou a qualidade da água e trouxe saúde pra gente, que antes 
consumia uma água salgada e agora tem água pura, de qualidade. A gente 

carregava água da grota e, depois da cisterna, temos a água em casa.  
O projeto de cisternas trouxe muita felicidade pra nós.”

Joselita dos Santos
Beneficiária do projeto Cisternas para o Semiárido

Objetivo: Contribuir com o acesso à água para consumo em favor de 35 famílias da zona rural 
do município de Morro do Chapéu, semiárido baiano, através da implementação de cisternas de 
placas para captação e armazenamento de águas pluviais, bem como de percursos educativos 
sobre a construção, uso e manutenção da tecnologia social, dando estímulo ao consumo cons-
ciente da água.

Parceiro: Enel Green Power.       Financiador: JAP Metais. 

Resultados 2020:

• 35 cisternas de placas com capacidade de 
armazenamento de 16.000 litros construídas;

• 35 famílias (125 pessoas) beneficiadas dire-
tamente;

• 175 máscaras de tecido para prevenção à 
COVID-19 distribuídas;

• 35 kits de prevenção à COVID-19 entre-
gues;

• 52 encontros informativos sobre prevenção 
à COVID-19 e sobre uso e funcionamento da 
cisterna realizados;

• 35 pessoas capacitadas como auxiliar na 
construção de cisternas.

Comunidades rurais de Morro do Chapéu (BA)

Out/2020 a Mar/2021

Cisternas para o Semiárido

Mais projetos do tema:

Contribui para erradicar déficits 
nutricionais (desnutrição, sobre-
peso e obesidade) e manter a recu-
peração nutricional, fomentando 
a segurança alimentar, bem como 
favorecer a saúde emocional e 
o desenvolvimento cognitivo e 
motor de 250 crianças.

 
Saiba mais:

BA

Água e 
Segurança 
Alimentar
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A AVSI atua no Brasil há mais de duas décadas em projetos para acesso 
à energia de forma segura e eficiente, reconhecendo a energia como um 
fator fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos e da socie-
dade. Promovemos serviços para concessionárias na relação com seus 
clientes, gerando benefícios diversos e contribuindo para a qualidade de 
vida de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Além disso, 
temos experiência na realização de projetos que envolvem ações miti-
gatórias e compensatórias geradas por obras de infraestrutura, empre-
endimentos industriais e empresas de energia. 

Objetivo: Desenvolver projetos baseados em três pilares prioritários: acesso à energia; desenvolvi-
mento econômico e social das comunidades; e educação e apoio às comunidades locais.

Financiador: Enel. 

Resultados 2020:

CE, GO e RJ

Jan a Dez/2020

• 98.755 clientes participaram de atividades 
educacionais, como palestras e oficinas sobre 
consumo consciente de energia;

• 8.303 jovens e adultos participaram de ofici-
nas de preparação para o mercado de trabalho;

• 2.328 geladeiras antigas foram trocadas por 
outras novas com baixo consumo de energia;

• 58.404 clientes beneficiados por ações de 
cidadania, como esclarecimento de dúvidas 

sobre a conta de energia, impostos cobrados e 
encaminhamento para cadastro na Tarifa Social 
de Energia Elétrica;

• 51.352 clientes receberam a visita de Agen-
tes Comunitários;

• 63.319 clientes atendidos por demandas 
técnicas e comerciais através da rede de líde-
res comunitários.

Enel Compartilha 

Objetivo: Incentivar a coleta seletiva de materiais recicláveis em troca de bônus na conta de ener-
gia dos clientes da Enel.

Financiador: Enel. 

Resultados 2020:

RJ

Jan a Dez/2020

• 1.229.900 kg de resíduos coletados e desti-
nados à reciclagem, 5.725.361 kWh de energia 
economizada e um total de bonificação de R$ 
371.592;

• 11.033 clientes destinaram seus resíduos 
para reciclagem;

• 27 Ecopontos gerenciados.

Ecoenel

“Conheci a AVSI através de uma concessionária de energia, uma parceria com 
projetos como troca de lâmpadas, geladeiras, oficinas... Foi possível melhorar 

significativamente a vida de várias pessoas da comunidade. Muito mais que bens 
materiais, a essas famílias foi oferecida dignidade.”

Joíva Cunha
Líder comunitária

Energia e  
Ambiente
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Objetivo: Promover aspectos de inclusão social e proteção ambiental, possibilitando a troca de 
resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia para pessoas físicas, empresas e instituições 
sociais.

Parceiros: Light, Lar Frei Luiz, Assaí, Vasco, Sheraton, Casa Ronald McDonald, Shopping Cidade 
Copacabana.

Financiador: Light. 

Resultados 2020:

RJ

Jan a Dez/2020

• 142 empresas coletaram resíduos e rece-
beram R$ 206.940,38 em desconto na própria 
conta de energia ou ofertaram para instituições 
parceiras; 

• 2.122 clientes beneficiados pela troca de 
resíduos, totalizando R$ 60.869,33 de des-
conto nas faturas de energia;

• 1.921.115 kg de resíduos coletados e des-
tinados à reciclagem, gerando 6.583,11 MWh 
de energia economizada e um total de bonifica-
ção de R$ 267.810,71;

• Total de R$ 37.443,77 em doações para 52 
instituições beneficiadas;

• 10 pontos de coleta seletiva gerenciados.

Light Recicla 

Objetivo: Através do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL, promover o uso 
eficiente de energia elétrica. Para isso, são realizadas ações educacionais, substituição de equipa-
mentos menos eficientes por mais eficientes e troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura 
de energia (exceto Neoenergia Elektro).

Execução: Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Elektro e  Neoenergia 
Cosern. 

Resultados 2020:

BA, PE, RN e SP

Jan a Dez/2020

• 232.930 mil lâmpadas trocadas/substituídas 
em benefício de 68.434 clientes; 

• 325.676 mil lâmpadas trocadas/substituídas 
em benefício de 1.010 instituições; 

• Mais de 5 mil clientes trocaram 419.484 Kg 
de resíduos, gerando economia de 1.858 MWh/

ano e desconto de mais de R$ 107 mil nas fatu-
ras de energia;

• Mais de 10 mil pessoas de 99 escolas ou ins-
tituições estiveram em centros de visitação 
sobre o uso eficiente da energia.

Neoenergia - Programa de Eficiência Energética 

Barefoot College – Ações Conclusivas 

Contribui com o fortalecimento comunitário por meio 
da revisão do sistema elétrico fotovoltaico de sedes 
comunitárias, localizadas no Parque Nacional da Cha-
pada Diamantina.

 
Saiba mais:

BA

Programa de Comunicação Social e Educação 
Ambiental do Complexo Eólico Lagoa dos Ventos I e II 

Estabelece um canal de comunicação de mão dupla e 
permanente entre o empreendedor e a sociedade, for-
necendo informações sobre o Complexo Eólico Lagoa 
dos Ventos, no que se refere ao Parque e à Linha de 
Transmissão.

 
Saiba mais:PI

Energia e  
Ambiente
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A atuação da AVSI Brasil contribui para tornar as cidades e os assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Com 
experiência de mais de 30 anos de atuação nesse tema, a AVSI Brasil 
apoia a implementação de políticas públicas, realiza estudos, ações sociais 
e planos integrados para a inclusão, eficiência dos recursos, mitigação e 
adaptação a mudanças climáticas e a resiliência em contextos diversos. 
Atualmente, realizamos iniciativas para apoiar as políticas públicas e pro-
gramas de Primeira Infância em Boa Vista (RR), consolidando um modelo 
operacional sustentável, através da utilização de tecnologia e gerencia-
mento de dados para aprimorar a oferta de serviços, ampliar a utilização 
de espaços públicos e promover melhorias na mobilidade.

Objetivo: Apoiar as políticas e programas de Primeira Infância em Boa Vista, consolidando um 
modelo operacional sustentável, através da utilização de tecnologia e gerenciamento de dados 
para aprimorar a oferta de serviços, ampliar a utilização de espaços públicos e promover melho-
rias na mobilidade.

Parceiros: Fundação Bernard van Leer, Prefeitura de Boa Vista e Fundação AVSI.

Financiador: Fundação Bernard van Leer. 

Resultados 2020:

• Protocolos e guias de atendimento elabo-
rados em resposta aos 9 fatores de maior risco 
apresentados pela prefeitura de Boa Vista para 
gestantes e crianças;

• 552 colaboradores capacitados na área 
de educação, promovendo a importância do 
desenvolvimento integral da Primeira Infância;

• 100 bicicletas entregues para auxiliar o 
transporte dos servidores municipais;

• Plataforma Cidade Social atualizada, pro-
porcionando um melhor gerenciamento dos 
serviços sociais oferecidos pela Prefeitura; 

• Pesquisa de comportamento realizada com 
pais, cuidadores e servidores;

• Pesquisa qualitativa de opinião desenvol-
vida, direcionada a Formadores de Opinião 
sobre políticas públicas voltadas à Primeira 
Infância em Boa Vista;

• Análise e diagnóstico urbanístico de Boa 
Vista realizados, avaliando as intervenções para 
a Primeira Infância;

• Principais perímetros da Primeira Infância 
mapeados;

• Contratação de 7 consultorias especializa-
das (28 profissionais no total) para realizar pes-
quisas e ações nas áreas jurídica, arquitetônica 
e comportamental, por exemplo.

Boa Vista (RR)

Set/2019 a Mar/2022

Scale-up Urban 95 Boa Vista 

“Ser parceiro da AVSI Brasil e da Fundação Bernard van Leer com o projeto Urban95 
é de extrema importância. Continuamos com foco especial em tornar a cidade mais 

acessível para as crianças e contribuir para o desenvolvimento delas através de 
espaços interativos. Os resultados foram tão positivos que avançamos e melhoramos 

o trabalho de acessibilidade e mobilidade dos pequenos e de todos na capital. 
Ampliamos o atendimento do Programa Família que Acolhe por meio do suporte 
e melhorias do sistema com a coleta de dados, que ajuda na tomada de decisões. 

Nossa parceira tem transformando Boa Vista na capital da primeira infância.”

Arthur Henrique
Prefeito de Boa Vista 

Cidades 
Inclusivas e 
Resilientes
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A AVSI Brasil tem experiência na realização de proje-
tos de formação profissional e geração de renda desde 
1999. Por meio de cursos profissionalizantes e de 
formação humana, buscamos aperfeiçoar habilidades 
e competências que serão colocadas em prática no 
âmbito profissional e social do aluno. No contexto da 
pandemia da Covid-19, privilegiamos cursos profissio-
nalizantes para mulheres com o objetivo de favorecer 
a inserção no mercado de trabalho. Como entidade 
formadora, realizamos a formação de aprendizes, pre-
parando jovens e adultos para o mundo do trabalho, 
bem como o acompanhamento durante o período de 
aprendizagem em empresas parceiras.

“Sou casada e tenho três filhos. 
Eu preciso falar português porque 

quero ter uma vida melhor, falar 
com as pessoas e entender o que 

elas dizem. Já aprendi muitas 
palavras novas. Antes eu não 

sabia pronunciar direito.”

Maria Encarnación
Aluna do curso de português  

para venezuelanos

Trabalho e 
Crescimento 
Econômico 

As ações voltadas para meios de vida são iniciativas realizadas nos abrigos geridos pela AVSI Brasil 
em parceria com o ACNUR desde o começo da parceria, em 2018. Em Roraima, elas foram reforça-
das com o projeto Acolhidos por Meio do Trabalho, em 2020, que tem por objetivo não só a inserção 
laboral por meio da interiorização de migrantes e refugiados, mas também a promoção da capacita-
ção das pessoas abrigadas em Boa Vista.  

Objetivo: Gerar soluções duradouras para refugiados e migrantes abrigados em Roraima, pela 
oferta de capacitações, busca de emprego, preparação laboral, apoio na interiorização e integra-
ção local.

Parceiros: SENAC, SJMR.

Financiadores: Projeto Gestão de Abrigos (ACNUR) e Projeto Acolhidos por Meio do Trabalho. 

Resultados 2020:

• 740 refugiados e migrantes venezuelanos 
participaram de sessões informativas sobre 
mercado de trabalho e carreiras profissionais;

• 98 refugiados e migrantes certificados em 
cursos de Preparação Laboral do SENAC, 
pelo projeto Acolhidos por meio do trabalho 
em 4 abrigos;

• 172 refugiados e migrantes certificados em 
cursos de português do SENAC, pelo projeto 
Acolhidos por Meio do trabalho nos abrigos;

• Espaço de encontro e capacitação em cro-
chê para 35 mulheres e crianças;

• 35 famílias de refugiados e migrantes par-
ticiparam do projeto Novo Caminhar, uma 
parceria entre AVSI, ACNUR e SJMR (Serviço 
Jesuíta para Migrantes e Refugiados), com apoio 
financeiro, informações e aulas voltadas para 
integração local e autossuficiência, fornecendo 
um suporte inicial para famílias terem condi-
ções econômicas na saída dos abrigos; 

• 5.473 máscaras de tecido produzidas por 
refugiados e migrantes em 7 abrigos geridos 
pela AVSI Brasil em Boa Vista. 

RR

Desde 2018

Meios de vida Mais projetos do tema:

Jovem Aprendiz

Promove a formação de jovens para o mundo do tra-
balho, colaborando para o desenvolvimento humano e 
profissional, além de proporcionar a inclusão e perma-
nência no mercado de trabalho formal.

 
Saiba mais:PE

Programa de Aprendizagem

Contribuir com a inserção de adolescentes e jovens no 
mundo do trabalho, promovendo o acompanhamento 
dos beneficiários no percurso de aprendizagem, bem 
como o engajamento com os órgãos públicos de refe-
rência e o setor privado.

Saiba mais:BA

Programa de qualificação e desmobilização de  
mão de obra, materiais recicláveis e reutilizáveis

Capacita profissionalmente a população local (em São 
Gonçalo do Gurguéia) e incentiva o empreendedo-
rismo com foco na formação de grupos produtivos.

 
Saiba mais:PI
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Para a AVSI Brasil, a premissa inicial em todos os 
contextos onde está inserida é o princípio da dig-
nidade humana. Na realidade penitenciária latino- 
americana não é diferente. Reconhecemos a impor-
tância da finalidade da pena privativa de liberdade, 
que contempla o teor punitivo, e contribuímos com 
seu caráter ressocializador, garantindo o respeito 
aos direitos humanos das pessoas privadas de 

liberdade. Nossa atuação se direciona: ao apoio à 
sociedade civil, em modo particular à experiência 
dos presídios geridos pela APAC (Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados), modelo 
genuinamente brasileiro de ressocialização sem 
armas e policiais; ao apoio efetivo às alternativas 
penais que contribuem para redução da superlota-
ção nos presídios.

Objetivo: Contribuir na promoção dos direitos humanos da população carcerária e no combate à 
tortura, através do fortalecimento das APACs na América Latina.

Parceiros: Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC, Confraternidades Carce-
rárias do Chile, Costa Rica e Paraguai, Instituto Minas pela Paz, Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
- TJMG, Prison Fellowship International.

Financiadores: União Europeia e AVSI Brasil. 

Resultados 2020:

Brasil, Chile, Costa Rica e Paraguai 

Nov/2017 a Jul/2021

• Pesquisa realizada com 1.520 recuperandos 
das APACs de Minas Gerais sobre atos de tortura 
no sistema penitenciário convencional e com 
resultados entregues às autoridades públicas; 

• 23 Unidades Produtivas em APACs de Minas 
Gerais e Maranhão implantadas ou fortalecidas 
para produção e doação de 400.000 máscaras 
de proteção à covid-19;

• Prêmio Empreendedor Social 2020 da Folha 
de São Paulo e Fundação Schwab como uma das 
melhores iniciativas sociais no enfrentamento à 
pandemia;

• Realização de campanha sobre tratamento 
penitenciário atrelada à produção de máscaras, 
sensibilizando mais de 2 milhões de pessoas;

• Formação de 27 psicólogos sobre prevenção 
e tratamento a atos de tortura;

• Assistência metodológica, técnica e jurídica 
para a promoção do marco normativo adequado 
de implementação da metodologia APAC;

• Publicação de 2 documentos sobre aplica-
bilidade da metodologia na Costa Rica e Chile; 

• 3 eventos internacionais na América Latina 
envolvendo sociedade civil e poder público 
(sobre direitos humanos da população carcerá-
ria e metodologia APAC);

• 352 privados de liberdade e seus familia-
res sensibilizados sobre direitos humanos em 
curso sobre metodologia APAC.

Além das Fronteiras Brasileiras  
(Más allá de las Fronteras)

Mais projetos do tema:
APAC: Superando Fronteiras – CEI

Contribui para a promoção dos direitos humanos da 
população carcerária e reforça a atuação das APACs, 
promovendo salto de escala da sua metodologia como 
política pública no Brasil.

 
Saiba mais:

CE, MG, ES, PR, RO, MA 

Revitalizar 3 

Inclui socialmente os sentenciados, promovendo a 
responsabilização, com liberdade e manutenção dos 
vínculos comunitários e familiares, no intuito de pre-
venir a prática de novos crimes.

 
Saiba mais:

MG

“Tenho uma expectativa de vida totalmente diferente da que eu tinha antes de chegar 
na APAC. Sofri bastante no sistema prisional comum. Não tenho uma profissão. Não 

tinha o apoio de familiares. Como eu poderia pensar em algo diferente pra mim? Ao 
chegar na APAC e me envolver nos projetos desenvolvidos aqui, minha vida mudou. 

Um exemplo foi a  produção de máscaras de proteção. Eu comecei a perceber que  
eu poderia ser útil. Sou muito grato à APAC e à AVSI Brasil pelos projetos sociais.”

Recuperando na APAC de Nova Lima (MG)

Justiça e 
Prevenção  
da Violência  



Doação de cestas 
básicas, cartões alimen-
tação e lanches, favore-
cendo o comércio local 

Ligações telefônicas e lives 
sobre consumo consciente 
de energia, importantes em 
um período de maior 
permanência dentro de casa

Testagem para equipes 
de campo e monitora-
mento de grupos de 
risco 

Troca de lâmpadas para 
abertura de hospitais de 
campanha referência no 
tratamento da Covid-19 

Sessões informativas 
sobre medidas de 
prevenção à Covid-19 

Eventos e formações 
online sobre prevenção 
à Covid-19 

Aquisição de tablets e 
pacotes de internet para 
viabilizar atividades 
remotas de estudantes 

Distribuição de itens de 
higiene e proteção para 
beneficiários 

Doação de materiais de 
colorir e kits higiene 

Produção e distribui-
ção de máscaras 

Mais de 1 milhão de unidades de máscaras 
de proteção produzidas e doadas para 
comunidades e beneficiários

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Goiás

Bahia

Ceará

Roraima

Pernambuco

Ações realizadas
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Ações de combate 
à Covid-19

Diante do avanço da Covid-19 no Brasil e da necessidade de respostas 
rápidas, principalmente para as pessoas que vivem em situação de vul-
nerabilidade, a AVSI Brasil realizou diversas ações para a mitigação dos 
impactos da pandemia em 2020 e 2021.

A maioria dos projetos passou por adaptações no modo de realizar 
as atividades e parcerias foram estabelecidas para atender a novas 
necessidades. Parte da equipe passou a atuar de maneira remota e, nos 
locais onde a atuação das equipes de campo é essencial, foram adotadas 
medidas de segurança. De maneira online ou presencial, a AVSI Brasil foi 
(e continua sendo) companhia para milhares de beneficiários durante a 
pandemia, período em que diversas vulnerabilidades foram agravadas.

Para a preservação da saúde dos nossos colaboradores, houve a dis-
ponibilização de itens de higiene nos escritórios e distribuição de EPIs 
para equipes com atuação em campo, além do monitoramento de grupos 
de risco através da identificação de sintomas da doença e testagem em 
casos específicos.
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Regionalização

Criado em 2018, através de uma parceria entre 
AVSI Brasil e Fundação AVSI, o escritório regional 
da Fundação AVSI para a América Latina realiza 
assistências técnica, estratégica e operativa às filiais 
na região, localizadas no Equador, Peru e México, e 
tem como missão fortalecer a relação com as 8 
organizações sócio-fundadoras que desenvolvem 
atividades também no Chile, Argentina, países da 
América Central, Caribe e Brasil.

Para a AVSI Brasil, esta parceria fortalece a pró-
pria imagem de entidade local que conhece as 
dinâmicas sociais e estabelece articulações com 
parceiros em todos os âmbitos (público, privado e 
terceiro setor), sem perder de vista o nexo interna-
cional de uma Fundação que permite ter um olhar 
global sobre os desafios e tendências de ações em 
prol do desenvolvimento humano.

Balanço  
auditado

Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Associação Voluntários para o Ser-
viço Internacional – AVSI Brasil, referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial, as 
demonstrações do resultado, o resultado abrangente, as mutações do 
patrimônio líquido e os fluxos de caixa, assim como as correspondentes 
notas explicativas às demonstrações financeiras, foram submetidas ao 
exame dos auditores independentes Ekeep Consultores & Auditores, 
que emitiram relatório sobre as demonstrações financeiras datado de 
05 de agosto de 2021.

A versão completa das  
demonstrações finan- 
ceiras está disponível  
no site da AVSI Brasil:

Receitas
Receita das atividades

Receita dos convênios

Total

2020
  26.610.287 

  27.535.863 

  54.146.150

2019
   29.891.251 

  13.482.636 

  43.373.887

Despesas
Despesas com contratos, convênios e doações

Despesas gerais e administrativas 

Depreciação 

Outras receitas não operacionais

Total

2020
  - 51.648.877 

-   2.605.644 

-       142.052 

        342.760 

  - 54.053.813 

2019
- 38.675.662 

- 4.845.419 

- 96.173 

547.353 

- 43.069.901 

Resultado financeiro
Receitas financeiras

Despesas financeiras

Total

2020
          566.185 

 -464.028 

  102.157 

2019
           319.725 

 -231.063 

  88.662 

Superávit do exercício
Total

2020
194.495 

2019
            392.648 

Resultados 2020

Rede AVSI América Latina

AVSI: Equador, Haiti, México, Peru, República Dominicana. Acdi: Argentina, Bolívia  e Paraguai. AVSI 
Brasil: Brasil. Cesal: El Salvador, Haiti, Honduras, Peru e República Dominicana. CDM: Brasil. CREN: 
Brasil. Crecemos: México. Fundación Domus: Chile. Fundación Embrar: Equador.
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Como  
colaborar

Creche Luigi Giussani 
Você pode oferecer uma contribuição financeira e, assim, 
“apadrinhar” uma criança da Creche Luigi Giussani, em Sal-
vador (Bahia), contribuindo para custear parte das despesas 
da instituição. 

Doação para projetos 
Pessoas físicas ou jurídicas podem realizar uma doação para 
projetos. Para as empresas, existem três modalidades de 
apoio: 

1 | Patrocínio via Lei de Incentivo, investindo parte do que 
pagariam de Imposto de Renda; 

2 | Dedução do lucro operacional (até 2%); 

3 | Dedução em folha de pagamento, por meio da adesão de 
seus colaboradores.

Entre em contato: ascom@avsi.org.br

Voluntariado
Se identificou com nosso propósito? É possível ser volun-
tário(a) em nossos projetos. Para isso, entre em contato 
pelo e-mail voluntariado@avsi.org.br e informe em qual 
cidade gostaria de atuar, além de experiências pessoais e 
profissionais. Juntos iremos verificar as possibilidades de 
colaboração.

mailto:ascom%40avsi.org.br?subject=
mailto:voluntariado%40avsi.org.br?subject=
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Balanço
Social
2020

Matriz
Salvador - Bahia
Rua Frederico Simões, 98, 
Edf. Advanced Trade, 13º andar, 
Caminho das Árvores CEP 
41.820-774, Salvador-BA 
+55 71 3555-3355
salvador@avsi.org

Filiais
Belo Horizonte – Minas Gerais 
+55 31 2103-2700 

Brasília – Distrito Federal 
+55 61 3081-0858 

Campinas – São Paulo 
+55 19 3278-3290 

Natal – Rio Grande do Norte 
+55 84 2010-8462

Recife – Pernambuco 
+55 81 3035-8989 

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 
+55 21 3857-7871

 
Somos Rede AVSI
www.avsi.org 

www.avsi.org.br

@avsibrasil


