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Avaliação...
Em 2014, algumas ações e atividades realizadas pela Instituição continuaram
“pausadas” em virtude do total envolvimento da equipe na finalização do
projeto “Amigos do PESC” e demandas do Conselho Gestor do PESC.

Ao longo do primeiro semestre de 2015, a equipe avaliará a continuidade,
ou mudança, dessas ações e/ou atividades. Tal exercício de avaliação se
baseia em:

 Novas parcerias que surgiram em 2015.
 Mudança de metodologia no programa Turismo CO2 Legal.
 Novos interesses pessoais dos membros da equipe.
 Busca de novas frentes de atuação institucional.

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



 150 empresas e negócios certificados.

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

 3 núcleos: Prainhas e São Gonçalo (Taboquinhas) e Serra Grande.

 Passam a integrar a equipe do programa os estagiários Mariele (em Itacaré) e Edigley
(em Taboquinhas).

 Todos os selos e material de divulgação da nova versão do programa são substituídos
junto aos certificados, e os seus funcionários foram capacitados.

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.



Capacitação dos funcionários do trade turístico de Itacaré.



Capacitação dos funcionários do trade turístico de Itacaré.



Capacitação dos funcionários do trade turístico de Itacaré.



Capacitação dos funcionários do trade turístico de Itacaré.



 Aconteceu, em agosto/2014, uma apresentação do programa, no município de
Canavieiras, para empresários e representantes do poder público municipal.

 Não houve avanço na replicação do Turismo CO2 Legal nos outros 4 municípios
elencados para a replicação (Ilhéus, Una, Itabuna e Uruçuca). As principais razões foram:

• Recursos financeiros da parceria TAM Sustentabilidade foram insuficientes.
• Falta de abertura dos representantes dos poderes públicos.

Apresentação do Turismo CO2 Legal em Canavieiras



Programa Viver CO2 Legal ! *Calcule a sua pegada.

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

Esse programa é parte da estratégia do Movimento 
Mecenas da Vida para impulsionar a democratização da 

conservação ambiental – principal foco da instituição.

 Em janeiro/2014 , o programa teve início através da
implantação da calculadora na nossa Web Site. Contudo,
sem recursos para realizar uma divulgação adequada,
essa ferramenta, ainda, não apresentou os resultados
esperados.



Turismo CO2 Legal

Defesa e conclusão do mestrado: “Avaliação dos impactos
socioambientais e econômicos do programa Turismo CO2 Legal
na APA Costa de Itacaré/Serra Grande.

Objetivo Geral

Diagnosticar, a partir de uma análise, os impactos gerados pelo Programa Turismo 
CO2 Legal, levando em consideração as perspectivas dos stakeholders.

Objetivos específicos:

• Identificar as motivações dos empresários para a participação no Programa.

• Identificar se existem benefícios econômicos nos empreendimentos, a partir da
adesão ao Programa.

• Analisar se houve transformações socioeconômicas e ambientais no meio rural, a
partir da participação dos agricultores tradicionais/familiares no Programa



Metodologia da pesquisa:

• Pesquisa de carácter exploratório e descritiva com abordagens qualitativas e
quantitativas.

• A técnica escolhida para a coleta de dado desta pesquisa foi a entrevista semi-
estruturada. (Empresários, Agricultores e Grupo Controle).

• A escolha dos empreendedores ocorreu por meio de uma estratificação. Esta
estratificação foi classificada em 03 (três) categorias: 1) comércio em geral; 2)
meios de hospedagem; e 3) bares e restaurantes.

• Agricultores que participam do programa 100%.

• Grupo controle 12 entrevistas, com as mesmas características dos agricultores
que participam do programa.



Considerações finais:

• Do ponto de vista econômico, houve incremento de 233% na renda média
mensal, que passou de R$ 175,00 para o patamar de R$ 583,00. Quando
comparada com o Grupo-Controle, o aumento da renda média mensal, dos
agricultores envolvidos no Programa, foi de 183%.

• Do ponto de vista social, houve o retorno dos agricultores ao trabalho em suas
propriedades, já que, antes, a maior parte da renda familiar era obtida
através de trabalhos fora de suas propriedades, como diaristas.

• Do ponto de vista ambiental, houve reais avanços na conservação dos recursos
naturais das propriedades, visto que o recebimento da Bolsa Conservação
pelos agricultores, implica, necessariamente, em assumir compromissos, tais como
a conservação dos remanescentes florestais e a utilização de práticas agrícolas
conservacionistas.



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.

Ação em avaliação de mudança.

Equipe avaliando a mudança e migração dessa ação para a nova ação
“Rede Colaborativa” que deverá entrar no ar, em 2015, no lançamento
da nova versão do Site do Movimento Mecenas da Vida.



Fundo Biscó

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.

• Em 2014, o Fundo Biscó, apenas, recuperou empréstimos e não repassou nenhum benefício.

Ação em avaliação 
de continuidade.

Um fundo rotativo para:

• Fomentar a atividade agrícola nas propriedades  
dos agricultores, 

• Fomentar a 2ª.renda, 

• Melhorar a qualidade de vida das famílias.



Abrigo da Sustentabilidade

* Sede e Casa Comunitária.
* Um espaço para receber, trocar e intercambiar, 

nutrir e ser nutrido.

 Ao longo de 2014, pequenas melhorias foram, e continuam sendo, implantadas, ou
realizadas, no Abrigo:

 Organização do escritório e sala de reuniões.
 Liberação de 1 dormitório (antes servia de depósito), passando p/ 4 dormitórios.
 Recebimento de doações para organizar a cozinha, banheiros e lavanderia

(panelas, louças, talheres, tapetes etc.).
 Pintura do espaço.

 Em 2014 o Abrigo recebeu 36 hospedes (média de 3 hospedes/mês), sendo 29
brasileiros e 7 estrangeiros (ingleses, franceses e espanhóis); que aqui se hospedaram para
conhecer o trabalho do Mecenas da Vida e a região, fazer intercâmbio técnico ou cultural,
realizar trabalhos voluntários, participar de eventos ou atividades institucionais.

 Os recursos provenientes dos hóspedes pagantes foram revertidos para a manutenção
do espaço e parte da remuneração do funcionário (zelador) Sr.Ivan.



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 em avaliação 
de continuidade.



 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.

 Setembro 2014 com 60.200 visitas/mês.

 1.948 seguidores no

Mecenas da Vida na Internet.

www.mecenasdavida.org.br

2015 – ano de um novo portal !

Até o final do primeiro
semestre de 2015 será
lançado o novo portal do
Mecenas da Vida:

 Proposta mais leve de
layout.

 Contendo as novas linhas
de atuação institucional.



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.

Ação pausada em 2013.

 Ação retomada em 2014, por meio da parceria com o Instituto Arapyau,
para 1 ano de apoio.

 As aulas acontecem na “Casa Verde” (Bairro Novo), em Serra Grande.

 Em 2014, foram 25 alunos inscritos, distribuídos em 2 turmas (avançados e
intermediários).



 Fevereiro/2014: encerra o período oficial de execução do projeto (2 anos).

 Março/2014: é aprovado o período de 3 meses de prorrogação para execução das
atividades atrasadas do projeto (março, abril e maio).

 Maio/2014: encerram todas as atividades do projeto.

 Agosto/2014: é aprovado o projeto de extensão “Amigos do PESC – Estradas Parques”.

 Atualmente, encontra-se em andamento a 4ª prestação de contas (de 5 do período
oficial do projeto).

 O projeto de extensão deverá demandar mais 2 prestações de contas (6ª e 7ª).

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/TFCA.
Parcerias: Coletivo socioambiental da APA Costa de
Itacaré/Serra Grande.



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

Projeto de extensão: Estradas-Parques

Ação pausada em 2013. 
Em 2014 é aprovado o projeto de extensão.

 Novembro/2014: chegam os recursos financeiros para execução do projeto de extensão.

 Em virtude da época de final de ano (festas, recesso do poder público e alta
temporada), as atividades do projeto de extensão foram iniciadas no final de janeiro de
2015 com uma oficina de 2 dias, no âmbito do Festival Esperança Conduru.

O propósito é promover uma ampla sensibilização, mobilização e articulação dos Conselhos Gestores das 
UCs, dos atores sociais e das instituições presentes no mini corredor ecológico Conduru/Boa Esperança, para 

construir, coletivamente, um marco conceitual e legal para a implantação das Estradas-Parque na região.



Centro de Informações do PESC.

 Julho/2014 iniciam as ações do projeto “CI do PESC & CA da Rede”, por meio de
parceria firmada com o Instituto Arapyau.

 Os objetivos do projeto foram:
 Proporcionar visibilidade e disseminar informações sobre o PESC e sobre a Rede

Esperança-Conduru para a comunidade local e regional, e aos visitantes.
 Envolver os alunos das escolas de Serra Grande em atividades de educação

ambiental informal relacionadas ao PESC, e à conservação ambiental.
 Promover o fortalecimento das associações e ONGs locais, visando ampliar a

participação das instituições na execução de projetos socioambientais da região.

 As ações do projeto se encerraram em dezembro/14 com o fechamento do Centro de
Informações do PESC e com o encerramento das Oficinas de Elaboração de Projetos.

Conselho Gestor do Parque Estadual da Serra do Conduru.



Conselho Gestor do Parque Estadual da 
Serra do Conduru.

Apoio administrativo. 

Objetivo geral do projeto de apoio administrativo:

 Fornecer apoio financeiro a gestão do PESC, visando atender as demandas de
manutenção da sede do parque e de fiscalização ambiental no interior e entorno da UC, e
promover o engajamento dos vigilantes em ações que contribuam para a melhoria do
parque.

Objetivos específicos:

 Dar agilidade na manutenção da infra-estrutura e melhoria da sede do PESC.
 Fomentar a fiscalização ambiental no PESC e seu entorno.
 Fortalecer o uso público e o engajamento dos vigilantes no PESC.



Centro de Informações do PESC

 Ao longo das Oficinas foram elaborados 6 projetos de ações locais.

Rede Esperança Conduru



Centro de Informações do PESC

 Ao longo das Oficinas foram elaborados 6 projetos de ações locais.

Rede Esperança Conduru



Centro de Informações do PESC

 Foram realizadas diversas atividades de educação ambiental.

Rede Esperança Conduru



Centro de Informações do PESC

 Foram realizadas diversas atividades de educação ambiental.

Rede Esperança Conduru



Centro de Informações do PESC

 Apoio para as reuniões da Rede Esperança Conduru.

Rede Esperança Conduru



Fundo Biscó

Estágio Vivência 
Mecenas da Vida Inglês Solidário
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Viver CO2 Legal !Turismo CO2 Legal ! Cartão de Vantagens!

 Janeiro/2015: foi aprovado o apoio do Instituto Arapyua & PROBIO ao programa
Turismo CO2 Legal para 1ano, com possibilidade de prorrogação de mais 1 ano.

Objetivo geral do projeto de apoio:

Fomentar práticas de responsabilidade socioambiental, na atividade turística da Costa do
Cacau, com o intuito de promover a democratização da conservação ambiental, a inclusão
socioeconômica dos agricultores tradicionais na cadeia produtiva do turismo e agregar
valor ao destino turístico.



Objetivos específicos do projeto de apoio:

1º Objetivo:

Restaurar as áreas degradadas e proteger as florestas, os recursos naturais, a
biodiversidade e as paisagens das propriedades rurais dos agricultores tradicionais.

 Capacitando os agricultores nas questões técnicas e legais relacionadas à
conservação ambiental nas propriedades rurais.

 Reflorestando as áreas degradadas através de sistemas agroflorestais.

 Monitorando as propriedades rurais dos agricultores.

Viver CO2 Legal !Turismo CO2 Legal ! Cartão de Vantagens!



2º Objetivo:

Ampliar o número de empreendimentos turísticos, e de turistas, que compensam as
emissões de CO2

 Sensibilizando e capacitando o trade turístico e monitorando as ações do
programa nos empreendimentos certificados.

 Articulando políticas públicas e estimulando a participação dos
empreendimentos.

 Fortalecendo o cartão de vantagens para estimular a adesão dos turistas.

 Comunicação para ampliar a visibilidade do programa e aumentar o
envolvimento dos turistas.

Viver CO2 Legal !Turismo CO2 Legal ! Cartão de Vantagens!



3º Objetivo:

Promover o aumento da renda dos agricultores tradicionais, através da ampliação de
oportunidades na comercialização da produção agrícola.

 Fortalecendo as associações e o associativismo nas comunidades.

 Capacitando tecnicamente os agricultores para produção agrícola, baseada
nos princípios agroecológicosntos.

 Estruturando e implantando a Rede de Comércio Turismo CO2 Legal,
conectando a produção com os empreendimentos certificados.

 Implantando o processo da certificação orgânica participativa nas
propriedades rurais.

Viver CO2 Legal !Turismo CO2 Legal ! Cartão de Vantagens!



4º Objetivo:

Iniciar a replicação do programa nos municípios da Costa do Cacau.

 Se reunindo com o trade turístico, poder público e sociedade civil para
apresentação do programa (Ilhéus, Uruçuca, Itabuna, Una e Canavieiras).

 Capacitando as instituições para implantação do programa nesses municípios.

 Monitorando o programa nesses municípios.

Viver CO2 Legal !Turismo CO2 Legal ! Cartão de Vantagens!



Categoria de 
despesas Orçado (R$)        Recursos Arapyaú (R$)

Recursos de outras fontes 
(R$)

PROBIO

MECENAS DA VIDA

RH 213.120,00 63.360,00 149.760,00

Despesas 
operacionais 111.840,00 18.324,00 93.516,00

Comunicação 51.200,00 0,0 51.200,00

Total (R$) 376.160,00 81.684,00 294.476,00

Viver CO2 Legal !Turismo CO2 Legal ! Cartão de Vantagens!

Recursos financeiros dos apoios.

Foco da Instituição para 2015:

 Filtrar os participantes 
certificados.

 Focar em Serra Grande.



Fundo Biscó

 Ação em avaliação de continuidade

 Ação em avaliação de mudança



 Dar prosseguimento às aulas.

Inglês Solidário

Projeto de extensão: Estradas-Parques

 Cumprir as ações previstas.

Estradas-Parques

no mini corredor ecológico
Conduru Boa Esperança



 Dar continuidade às melhorias, especialmente,
relacionadas ao escritório (comunicação/Internet) e
cozinha comunitária.

 Dar início à criação de um espaço para reuniões
externas.

Abrigo da 
Sustentabilidade

Web Site Mecenas da Vida

www.mecenasdavida.org.br

 Lançar o novo portal até o final do 
primeiro semestre de 2015.

Abrigo da 
Sustentabilidade



Estágio Vivência
Mecenas da Vida

 Ação em avaliação de continuidade.



Renovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
(biênio 2015 / 2016)



Renovação da Diretoria (biênio 2015/2016).



Fundo Biscó
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Balanço Financeiro 2014





Inglês Solidário

Mecenas da Vida
na Internet

www.mecenasdavida.org.br

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

Obrigado!

Abrigo da 
Sustentabilidade


