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Pausa...

A equipe do Movimento Mecenas da Vida, em virtude do seu total
envolvimento no andamento das ações concernentes ao projeto “Amigos do
PESC”, decidiu que, em 2013, algumas atividades institucionais deveriam ser
pausadas, já que não havia condições financeiras de se aumentar a equipe.

Ao longo dessa apresentação, tais atividades e ações serão indicadas.



 150 empresas e negócios certificados.

 10 famílias de agricultores envolvidas e recebendo a “Bolsa Conservação” no valor de
R$200,00 cada.

 4 núcleos: Prainhas e São Gonçalo (Taboquinhas), Serra Grande e Marambaia (Itacaré).

 Participam do programa os estagiários Mariele (em Itacaré) e Edigley (em
Taboquinhas).

 A partir de agosto/2013 o programa começa a ser fortalecido pela parceria

TAM Sustentabilidade passando a se chamar Turismo CO2 Legal !

Turismo CO2 Legal

Uma rede solidária que vem atuando, desde 2007, pela
conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida
das famílias de agricultores da APA.



 Fevereiro/2013: aprovação do projeto Turismo CO2

Neutro no edital da TAM Sustentabilidade.

 Em setembro/2013, o programa incorpora as
participações da estagiária Mariele (em Itacaré) e do
colaborador de campo Edigley (em Taboquinhas).

 Em novembro/2013, o programa muda de
metodologia e, com base em um plano estratégico de
marketing, também muda de nome e de logomarca,
passando a ser Turismo CO2 Legal !

 Em dezembro/2013, inicia o processo de
sensibilização do trade turístico (certificados e não
certificados) para a nova versão do programa. Todos
os selos são substituídos pela nova versão e os
funcionários dos certificados começam a ser
capacitados.

 A partir de dezembro/2013 começam a circular os
novos materiais de divulgação do Turismo CO2 Legal:
folder e diretórios de quartos para pousadas e hotéis.



 O projeto visa:

1) Fortalecer o programa na APA, através da
ampliação do número de turistas que compensam
suas viagens, e da rede de empresas certificadas,
aumentando o número de famílias atendidas pelo
programa.

2) Replicar o Turismo CO2 Legal para 5 outros
destinos turísticos da Costa do Cacau:

• Ilhéus
• Una
• Canavieiras
• Itabuna
• Uruçuca

Esses destinos foram escolhidos em virtude da
proximidade com a APA Itacaré/Serra Grande,
fato que torna mais fácil a logística de ampliação
da rede e, financeiramente, mais acessível.



Programa Viver CO2 Legal ! *Calcule a sua pegada.

Uma plataforma para acolher pessoas, e boas 
intenções, em prol de um planeta mais feliz. 

 Entre setembro e dezembro/2013, paralelamente ao
desenvolvimento do programa “Turismo CO2 Legal”, foi
criado o programa Viver CO2 Legal.

 Esse programa é parte da estratégia do Movimento
Mecenas da Vida para impulsionar a democratização da
conservação ambiental – principal foco da instituição.
Acreditamos que os grandes e complexos problemas
socioambientais que ameaçam a sustentabilidade, tanto
em escala local quanto global, somente poderão ser
solucionados através do envolvimento e da participação
da sociedade.

 Em janeiro/2014 , o programa teve início através da
nossa Web Site.



Sonhos da gente do Campo: Espaço criado como
estratégia para melhorar a qualidade de vida das
famílias de agricultores, e fomentar a atividade agrícola
nas suas propriedades.

atividade pausada



Fundo Biscó
Um fundo rotativo para:

• Fomentar a atividade agrícola nas propriedades  
dos agricultores, 

• Fomentar a 2ª.renda, 

• Melhorar a qualidade de vida das famílias.

As famílias tomam emprestadas pequenas quantias de dinheiro, com a finalidade, e o
compromisso formal, de aplicá-las em melhorias estruturais nas suas propriedades, e em
finalidades que promovam a qualidade de vida.

Os agricultores devolvem na forma de mensalidades. As condições de pagamento sempre
são construídas, e acordadas, junto com as famílias.

Juros justos e suportáveis, capazes de resguardar, ao mesmo tempo, o lastro do Fundo e a
capacidade pagadora das famílias, considerando a realidade de cada uma delas.



Fundo Biscó
O Fundo iniciou com a doação de um Mecenas. 

Depois, foi complementado pela Universidade de 
Girona e Prefeitura de Reus (Catalunha/Espanha).

Desde a sua criação, o Fundo Biscó já beneficiou 15 agricultores e 5 agricultoras. Cada
qual acessou quantias que variaram de R$200,00 a R$1.200,00 para:

• Melhoria da moradia (8 famílias).

• Instalação de energia elétrica e água (3 famílias).

• Saúde (1 família).

• Implantação e fortalecimento de hortas (6 famílias).

• Insumos para fortalecimento de SAFs (6 famílias).

• Construção de galinheiros (4 famílias).

• Construção de viveiros de mudas frutíferas, nativas e ornamentais (1 família).

• Construção de barcaça para secagem de cacau (1 família).

• Em 2013, o Fundo Biscó repassou R$2.775,00 em benefícios.

articulação semi-pausada



 Novembro/2012: Iniciam as obras de reforma do Abrigo da Sustentabilidade.

 Recursos financeiros procedentes:
• da Universidade de Girona/Espanha (R$15.000,00),
• das doações de membros da equipe institucional (R$1.000,00),
• das doações de vários Mecenas (R$2.720,00).

 Em março/2013 a etapa planejada para a reforma se encerra.

 Nosso Abrigo, que possuía uma área construída de 90 m², agora possui 160 m²
construídos, sendo: 4 dormitórios, 1 sala de reunião/escritório, 1 ampla cozinha
comunitária, 2 sanitários (masculino e feminino) e 2 salas de banho (masculino e feminino).

Abrigo da Sustentabilidade

* reforma da sede e casa comunitária.



Estágio Vivência Mecenas da Vida

Experiência vivencial de campo para estudantes
universitários, pelo período de 1 mês, no âmbito das
atividades do Turismo CO2 Neutro.

atividade pausada



 Notícias formato Blog permitindo comentários e interações.

 Novembro 2010 com 7.851 visitas/mês.

 Dezembro 2011 com 12.033 visitas/mês.

 Janeiro 2013 com 33.897 visitas/mês.

 Junho 2013 com 50.741 visitas/mês.

 Espaço para anunciantes colaboradores funcionando.

 1.898 seguidores no

Mecenas da Vida na Internet.

www.mecenasdavida.org.br

Navegue, comente, compartilhe!



Inglês Solidário
Adolescentes, jovens e adultos ampliando os seus
horizontes profissionais e recebendo noções de
etiqueta, noções de solidariedade e gentileza,
incluindo revisão do Português falado e escrito.

atividade pausada



 Abril/2012: teve início a execução do projeto que é financiado pelo acordo bilateral
entre os governos do Brasil e dos EUA (2010), através do TFCA-Tropical Forest
Conservation Act, uma lei aprovada no senado dos EUA (1998), para substituir dívidas
externas de países de todo mundo, por investimentos em conservação de florestas tropicais.
O FUNBIO é a instituição que administra os recursos financeiros da conta TFCA, sendo o
responsável pelo seu repasse e monitoramento da execução dos projetos.

 O principal objetivo é o de promover a gestão participativa do PESC, visando assegurar
a proteção do seu patrimônio natural, e transformá-la num vetor para a educação
ambiental, e para o fortalecimento do turismo de natureza na região.

Amigos do PESC: um exercício de gestão participativa  
no Parque Estadual da Serra do Conduru.

Projeto executado pelo Movimento Mecenas da Vida.
Financiado pelo FUNBIO.
Parcerias: Coletivo socioambiental da APA Costa de
Itacaré/Serra Grande.



Linhas de ação do projeto atendidas em 2013:

 Incentivar a gestão participativa do PESC:
planejando as atividades com o Conselho Gestor,
promovendo a realização das reuniões, e
promovendo a participação dos Conselheiros em
reuniões de outras instâncias.

 Promover a educação ambiental no entorno do PESC: realizando palestras em
diferentes espaços no entorno do PESC e promovendo visitas ao Parque através do
“Domingo no PESC”.

 Proporcionar visibilidade ao PESC: fazendo a manutenção da web site do Parque,
realizando a 2ª Semana do PESC (Encontro de Integração das Unidades de
Conservação do Mini-corredor Esperança-Conduru) e o Festival Conduru, e produzindo
material promocional (folder, adesivo, pasta).

 Envolver os proprietários rurais do entorno na conservação do PESC: promovendo
visitas guiadas de proprietários rurais ao PESC e construindo o status Amigos do PESC.

 Fomentar o uso público no PESC: conduzindo o Centro de Informações do PESC, e
fazendo a manutenção da trilha de visitação pública do Parque.



Estradas-Parques na APA Itacaré/Serra Grande!

•BA-001 trecho Vila do Sargi/Itacaré.
•BA-654 trecho Itacaré/Taboquinhas.
•BA-653 trecho Serra Grande/PESC.

Conservação ambiental, desenvolvimento turístico, 
segurança e valorização do patrimônio sociocultural.

articulação pausada



Fundo Biscó

Estágio Vivência 
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Planejamento 2014





Calculadora Turismo CO2 Legal ! Para o turista.

 Através da calculadora, os turistas poderão conhecer
as emissões de GEE - Gases de Efeito Estufa - geradas
pelos meios de transportes (avião, carro, ônibus) das
suas viagens, e transformar este impacto em uma ação
positiva!

 Essa ferramenta foi criada para ampliar o
envolvimento dos turistas no programa e,
conseqüentemente, expandir o nº de famílias de
agricultores beneficiadas.

 O pagamento que o turista faz pela compensação
das emissões da sua viagem é direcionado para os
agricultores participantes. Com isso, além da proteção
da floresta, o turista colaborará para combater o
aquecimento global, a perda da biodiversidade, a
degradação dos recursos naturais e a pobreza no meio
rural.



Cartão de vantagens Turismo CO2 Legal !

 Compensando as emissões da sua viagem o
turista receberá, nas Pousadas e Hotéis
participantes da rede, o Cartão de Vantagens
Turismo CO2 Legal.

 Com esse cartão ele obterá descontos
na rede de lojas e estabelecimentos parceiros
do programa.

 Ao final da estadia será muito provável que
o montante de descontos obtidos, seja maior do
que o valor pago pela compensação da viagem!

Dar continuidade à capacitação do agricultor Gleyzinho para atuar como técnico
dentro dos núcleos de famílias na zona rural.



Calculadora Viver CO2 Legal ! Para o cidadão.

 Ao compensar as emissões do dia-a-dia, você fará
parte de uma rede de colaboradores que atua para
promover a conservação das florestas.

 Para calcular a sua pegada você deve acessar a
calculadora e preencher a tabela, registrando as suas
médias mensais de consumo.

 Os recursos financeiros gerados pela compensação
dessas emissões são destinados aos agricultores
participantes.

 É a compensação das suas emissões gerando
benefícios econômicos para as famílias de
agricultores  que protegem, cada vez mais, áreas
maiores de florestas  que traz maior equilíbrio
socioambiental e mais beleza ao planeta!



Fundo Biscó

 Manter os sonhos do Banco e divulgá-los.

 Manutenção e recuperação dos empréstimos.



 Reavaliando a continuidade da ação.
Inglês Solidário

 Finalizar as ações do projeto Amigos do PESC com
a equipe técnica, os estagiários e o Conselho Gestor.

 Finalizar a nossa participação no Conselho Gestor
do PESC, enquanto “secretaria executiva”.



 Empreender o desafio de mobiliar e equipar
escritório/sala de reuniões. Abrigo da 

Sustentabilidade

Web Site Mecenas da Vida

www.mecenasdavida.org.br

 Decolar as calculadoras
Turismo CO2 Legal e Viver CO2 Legal

 Ampliar a participação de anunciantes 
colaboradores.

Abrigo da 
Sustentabilidade



 Reavaliando a continuidade da ação.
Estágio Vivência
Mecenas da Vida

Estradas-Parques
na APA

 Retomar as articulações.



Fundo Biscó
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Balanço Financeiro 2013





Fundo Biscó
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Conecte-se com o coração toda vez que disser “obrigado”
(por Sônia Café)

Obrigado!


