
 

 
 

 
 
 
 
Raízes Sustentáveis para o Desenvolvimento 

 

 

PLANO DE TRABALHO E 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 Iniciativas Sociais Apoiadas, Executadas, 

em Execução e em Captação – 2016. 
 
  O INSTITUTO MÃE TERRA, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, 

com sede na Rua 7 de Setembro, 20, Centro - Porto Seguro (BA), inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.341.392/0001-06, cuja missão é ”Promover o desenvolvimento social, 

econômico, cultural e ambiental de comunidades rurais, periféricas e tradicionais, 
através do apoio às suas organizações, práticas e estratégias sociais que busquem 

soluções sustentáveis de melhoria das condições de vida de seus territórios, na 
perspectiva do empoderamento comunitário e formação para autonomia”, apresenta 

aos seus associados, colaboradores, patrocinadores e parceiros apoiadores, o seu 
PLANO DE TRABALHO/RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO 2016, contendo:  

 
1. Histórico da Entidade 

2. Programas, Projetos e Ações Executados ou em Execução em 2016; 
3. Programas, Projetos e Ações em Captação. 

 
 

 Na oportunidade, o Instituto Mãe Terra agradece a todos os conselheiros, 

diretoria, voluntários e entidades parceiras pela contribuição na realização das 
atividades e consecução dos resultados alcançados. 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar.  

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. ” 

 (Madre Teresa de Calcutá) 

 
Altemar Felberg – Diretor Executivo 

INSTITUTO MÃE TERRA 
CNPJ: 10.341.392/0001-06  
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1. Histórico da Entidade: 
 
 

O INSTITUTO MÃE TERRA – IMT é uma organização da sociedade civil sem 

fins econômicos, fundada em out/2006, reconhecida como de utilidade pública 
municipal e estadual, que tem como MISSÃO: Promover o desenvolvimento social, 

econômico, cultural e ambiental de comunidades rurais, periféricas e tradicionais, 
através do apoio às suas organizações, práticas e estratégias sociais que busquem 

soluções sustentáveis de melhoria das condições de vida de seus territórios, na 
perspectiva do empoderamento comunitário e formação para autonomia. No 

cumprimento de sua finalidade social, acredita, respeita e consolida os VALORES da: 
vida, autonomia, liberdade, democracia e empreendedorismo.  

 

Apesar de constituída oficialmente em 2006, atua desde 2003 no 
desenvolvimento do tecido social da Costa do Descobrimento, por meio da atuação de 

seus principais dirigentes e idealizadores em grandes projetos das mais diversas 
áreas. O IMT, possui uma gama bastante vasta de parceiros (públicos e privados) e 

voluntários, dado o seu compromisso com o fortalecimento da sociedade civil 
organizada e com a efetividade das políticas públicas e da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  
 

Desde a sua concepção, atua fortemente na assessoria técnica às pequenas 
associações rurais e associações representativas indígenas, regularizando-as 

juridicamente e fomentando nas próprias localidades e territórios, a criação de 
estratégias de sobrevivência familiares e a diversificação de modos de vida e 

iniciativas que gerem impactos significativos na melhoria das condições de vida das 
populações, ampliando suas perspectivas de garantir sua reprodução social e 

econômica.  

 
Destaca-se o apoio que o IMT dá às outras organizações da sociedade civil na 

execução físico-financeira de seus projetos, auxiliando-as na gestão orçamentária de 
planos de trabalho e no gerenciamento de seus sistemas de medição de 

desempenho/impacto, disseminando o uso de metodologias participativas, 
fortalecendo ainda mais o ideal de gestão compartilhada de ações.  

 
O Instituto Mãe Terra, em parceria com o poder público e outras organizações 

não-governamentais, já executou e ou/ prestou consultorias (pesquisa, elaboração, 
gestão, avaliação e monitoramento) aos seguintes projetos/programas:  

 
1) Projeto Escola Pequeno Cidadão (MEA/BRAZIL FOUDANTION S/A.) – 2008-

2009; 
 

2) Projeto Rede Pataxó Vida e Proteção (MEA/SEDES-BA) – 2008-2009; 
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3) Projeto “Apoio às Ações Integradas de Enfrentamento ao Trabalho Infantil 

no Extremo Sul da Bahia” (MEA/SEDES-BA) – 2009-2010;  
 

4) I Congresso Internacional de Educação Da Costa Do Descobrimento - 

Políticas Públicas e Práticas Educativas: Múltiplos Olhares sobre o Pensar e 
o Fazer Educação. (CINTEP/FNSL) - 14 a 17 de Abril de 2010;  

 
5) Projeto Juventude Pataxó: Inclusão Sócio-Produtiva de Jovens Baianos da 

Etnia Pataxó da Costa do Descobrimento (MEA/SEDES/Programa 
Trilha/Jovens Baianos) – 2009-2011;  

 
6) Projeto Povos Indígenas no Estado da Bahia: Incentivo à Regularização 

Institucional de Associações Comunitárias Indígenas (MEA/SJCDH-BA) – 
2012-2013;  

 
7) Etnoturismo Pataxó: Apoio à Promoção e Reestruturação de Práticas e 

Estratégias para o Atendimento Turístico em Terras Indígenas (BANCO DO 
BRASIL S.A. / Fundação Banco do Brasil) – 2012-2015;  

 

8) Avante Juventude Pataxó: Formação Social e Qualificação Profissional de 
Jovens Indígenas da Etnia Pataxó do Território de Identidade do Extremo 

Sul da Bahia” (PETROBRAS) – 2014-2016;  
 

9) Programa Diálogo Ativo Veracel: Proposta de prestação de serviços técnicos 
especializados de consultoria e assessoria para integrar o programa diálogo 

ativo (VERACEL).  
 

O Instituto Mãe Terra executou os seguintes programas e projetos em 
2016, especificadamente: 

 
1) PROJETO AVANTE JUVENTUDE PATAXÓ: Formação Social e Qualificação 

Profissional de Jovens Indígenas da Etnia Pataxó do Território de 
Identidade do Extremo Sul da Bahia” (PETROBRÁS Desenvolvimento & 

Cidadania); 

 
2) PROGRAMA DIÁLOGO ATIVO VERACEL: Consultoria e assessoria às 

atividades de implementação, aperfeiçoamento, consolidação e 
monitoramento da ação socioambiental da Veracel Celulose S.A. no sul e 

extremo sul da Bahia (VERACEL CELULOSE S.A) e;  
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No ano de 2017, o Instituto Mãe Terra estará executando os seguintes 
programas e projetos:  

 
1) PROGRAMA DIÁLOGO ATIVO VERACEL: Consultoria e assessoria às 

atividades de implementação, aperfeiçoamento, consolidação e 

monitoramento da ação socioambiental da Veracel Celulose S.A. no sul e 
extremo sul da Bahia (VERACEL CELULOSE S.A) e;  

 
2) PROJETO CULTURA NATIVA: Formação e Qualificação de Agentes e 

Gestores Culturais do Território Costa do Descobrimento (SECULT/BA);  
 

3) PROJETO FILHOS DA TERRA: um despertar para a educação cidadã (ITAÚ 
SOCIAL / COMDICA DE PORTO SEGURO). 

 
No âmbito dos projetos executados pelo Instituto Mãe Terra no ano de 

2016, foi atendido o seguine público infanto-juvenil: 
 

 
PROJETO AVANTE JUVENTUDE PATAXÓ – 09 cursos - 489 jovens 
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PROGRAMA DIÁLOGO ATIVO VERACEL – 02 cursos – 102 jovens 
 

 
 

Em 2016 foram atendidos 84 jovens nas 3ª, 4ª e 5ª turmas 

 

 
 

Em 2016 foram atendidos 18 jovens na 2ª turma 
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2. Programas, Projetos e Ações Executados ou em Execução: 
 

 
 

PROJETO “AVANTE JUVENTUDE PATAXÓ” – 2014-2016 
Formação Social e Qualificação Profissional de Jovens Indígenas da Etnia Pataxó do 

Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia 

 

Patrocínio: PETROBRAS 
Patrocinado: INSTITUTO MÃE TERRA 

Projeto: Avante Juventude Pataxó: Formação Social e Qualificação Profissional de Jovens 
Indígenas da Etnia Pataxó do Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia. 

 
Objetivo: O Projeto “Avante Juventude Pataxó” visa promover a inclusão 

socioprodutiva de 300 jovens indígenas da etnia Pataxó do Território de 
Identidade do Extremo Sul da Bahia por meio de oficinas de formação social básica; 

cursos de qualificação profissional nas mais diversas áreas e; ações de desenvolvimento 
– na família, escola e comunidade. Acredita-se que o Projeto “Avante Juventude Pataxó” 

contribuirá para um importante avanço nas políticas de atendimento à juventude 
brasileira, com igualdade de oportunidades, concretizando ações efetivas de inclusão 

social e profissional de grupos vulnerabilizados e, sobretudo, compondo a justiça 
histórica cabível aos Povos Indígenas do nosso país. 

 

Público-Participante e Área de Abrangência: 300 jovens indígenas da Etnia Pataxó, 
na faixa etária de 14 a 29 anos, moradores de 12 (doze) Aldeias Indígenas Pataxó do 

Extremo Sul da Bahia, sendo 04 (quatro) no Município de Santa Cruz Cabrália – Coroa 
Vermelha, Juerana, Arueira e Mata Medonha e 08 (oito) no Município de Porto Seguro 

– Aldeia Velha, Boca da Mata, Meio da Mata, Aldeia Nova, Pé do Monte, Imbiriba, 
Guaxuma e Barra Velha.  

 
Etapas e Principais Atividades: 

 
1) Curso de Formação Social de Jovens Agentes Multiplicadores e Promotores de 

Cidadania e Desenvolvimento Comunitário (320 horas – 08 meses):  
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2) Curso de Qualificação Profissional atendendo à especificidade e potencialidade de 
cada aldeia (240 horas – 06 meses):  

 
Cursos (Atendendo à especificidade e potencialidades de cada Aldeia): 

 
1. Gestão Empreendedora para o Associativismo: Etnoturismo Pataxó e Artesanato 

Sustentável 
2. Formação de Multiplicadores na Prevenção e Promoção de Saúde em Terras 

Indígenas 
3. Formação de Auxiliares Administrativos na Promoção e Suporte a Projetos 

Comunitários 
4. Quintal Produtivo: Técnicas Sustentáveis de Plantio e Comercialização da Produção 

5. Etnoturismo Pataxó: Promoção e Gestão de Eventos Culturais e Atendimento 
Turístico de Qualidade 

6. Etnoturismo Pataxó: Fabrico, Gestão e Comercialização de Produtos da Culinária 
Tradicional Pataxó 

7. Gestão Empreendedora para o Associativismo: Protagonismo Indígena e 
Empoderamento Comunitário. 

8. Gestão Empreendedora para o Artesanato Sustentável e Etnodesenvolvimento 
9. Etnoturismo Pataxó: Práticas e Estratégias para o Atendimento Turístico em Terras 

Indígenas 

 

3) Ações de Intervenção Comunitária (240 horas – 06 meses): 
 
 10 (dez) planos de ação de intervenção comunitária juvenil: Mobilização (68h); 

Elaboração dos Planos de Ação (40h); Execução do Plano de Ação (116h); 
 

 Promover a participação de 12 jovens líderes indígenas em, pelo menos, 03 eventos de 
âmbito municipal, territorial, estadual e ou federal; 

 
 Realizar 01 Encontro Territorial da Juventude Pataxó carga horária de 16 horas para um 

público de 400 pessoas. 

 

Mudanças Sociais Esperadas:  

 
1) Jovens indígenas desenvolvidos pessoal e socialmente, com maior exercício da 

cidadania, participação popular e afirmação da sua identidade cultural; 
2) Jovens Indígenas com maior nível de conhecimento para atuarem no mercado de 

trabalho em áreas específicas: turismo, artesanato, reciclagem, esporte, saúde, 
agricultura e gestão;  

3) Jovens indígenas preparados e empoderados para assumirem lideranças em suas 

comunidades, desenvolverem seus territórios e fomentarem a implantação e 
aperfeiçoamento de políticas públicas afirmativas. 
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Resultados Alcançados: 
 

 

O Projeto Avante Juventude Pataxó contribuiu sobremaneira para o despertar da 
juventude indígena frente às lutas do Povo Pataxó; um despertar para seu papel de 

protagonistas nesta história de resistência, com notório e visível crescimento do orgulho 
Pataxó e afirmação do compromisso com a reivindicação de políticas públicas afirmativas 

voltadas à melhoria da qualidade de vida de um povo historicamente subjulgado. A vontade 
e o sentimento de “avançar” é o que retrata o movimento da juventude “Avante” – uma 

juventude guerreira que sabe o que quer e que sabe aonde quer chegar. 
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RESUMO DA CERTIFICAÇÃO 
 

320 horas (229 concluintes) 
 
Formação de Agentes Multiplicadores e Promotores de Cidadania e Desenvolvimento 

Comunitário (apenas) - Todas as 11 Aldeias = 229 concluintes 

 

240 horas (244 concluintes) 
 

1. Quintal Produtivo: Técnicas Sustentáveis de Plantio e Comercialização da Produção 

 Aldeia Nova (09) / Boca da Mata (22) / Juerana (15) = 46 Concluintes  

 

2. Formação de Multiplicadores na Prevenção e Promoção de Saúde em Terras Indígenas 

 Coroa Vermelha (26) / Boca da Mata (35) = 61 Concluintes 

 

3. Formação de Auxiliares Administrativos na Promoção e Suporte a Projetos 

Comunitários 

 Coroa Vermelha = 18 Concluintes 

 

4. Gestão Empreendedora para o Associativismo: Etnoturismo Pataxó e Artesanato 

Sustentável 

 Mata Medonha = 13 Concluintes 

 

5. Etnoturismo Pataxó: Promoção e Gestão de Eventos Culturais e Atendimento Turístico 

de Qualidade  

 Aldeia Velha (17) / Imbiriba (10) = 27 Concluintes 

 

6. Etnoturismo Pataxó: Fabrico, Gestão e Comercialização de Produtos da Culinária 

Tradicional Pataxó  

 Barra Velha = 33 Concluintes 

 

7. Gestão Empreendedora para o Artesanato Sustentável e Etnodesenvolvimento 

 Guaxuma = 15 Concluintes 

 

8. Etnoturismo Pataxó: Práticas e Estratégias para o Atendimento Turístico em Terras 

Indígenas 

 Pé do Monte = 12 Concluintes 

 

9. Gestão Empreendedora para o Associativismo: Protagonismo Indígena e 

Empoderamento Comunitário 

 Meio da Mata = 19 Concluintes 

 

24 horas (244 concluintes) 
 
Aprender a Empreender – Kit Educativo SEBRAE 

 Todas as 11 Aldeias = 244 concluintes 

 
TOTAL DE JOVENS CERTIFICADOS PELO AVANTE  

(entre os que fizeram a 1ª e 2ª etapas) = 360 (trezentos e sessenta) 
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 O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONSTA NOS 
RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO APROVADOS 

 

 
 

 
 

Os resultados e impactos do Projeto Avante Juventude Pataxó foram apresentados 
no 1º Encontro Territorial da Juventude Pataxó da Bahia, realizado no período de 

14 a 16 de janeiro na Aldeia Indígena Pataxó Barra Velha, em Porto Seguro, evento 
que reuniu mais de 300 jovens e lideranças de 38 aldeias. O encontro teve como tema 

“Pelo Protagonismo, Participação Social e Autonomia dos Jovens Pataxó” e 
buscou promover a integração social e o intercâmbio entre as aldeias indígenas do Sul 

e Extremo Sul da Bahia e a discussão e proposição de políticas públicas afirmativas 
voltadas à juventude Pataxó, além de valorizar e afirmar a cultura indígena na região. 
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DIÁLOGO ATIVO: consultoria e assessoria às atividades de implementação, 

aperfeiçoamento, consolidação e monitoramento da ação socioambiental da 

Veracel Celulose S.A. no Sul e Extremo Sul da Bahia - 2016: 
 

Objetivo Geral: Promover a implementação, aperfeiçoamento, consolidação e 
monitoramento da Agenda de Sustentabilidade da Veracel Celulose S.A. em 10 

Municípios do Sul da Bahia e Rota da Barcaça, por meio da aplicação de: estratégias e 
instrumentos de mapeamento (inventário social/mapa de oportunidades); organização, 

mobilização e acompanhamento de atividades de orientação e formação social básica 
(A&C/PEAV); formação socioprofissional de agentes de desenvolvimento comunitário; 

aplicação de estratégias e instrumentos de desenvolvimento e requalificação territorial 
(diagnóstico situacional e plano de ação); adoção de medidas de fortalecimento 

institucional de associações comunitárias; suporte técnico a projetos e mobilização de 
parcerias; compartilhamento em rede de dados e informações sobre desenvolvimento 

comunitário e; aplicação de instrumentos de monitoramento e avaliação, objetivando, 

sob a ótica da Matriz de Engajamento, a efetividade do diálogo empresa x comunidades, 
a ampliação dos impactos positivos da operação florestal, o fortalecimento dos ativos 

sociais locais e, sobretudo, a melhoria social, econômica e ambiental das populações 
locais, na perspectiva da formação para autonomia, empoderamento comunitário e 

desenvolvimento territorial. 

Objetivos Específicos: 

 Aplicar Estratégias e Instrumentos de Mapeamento, a saber: Levantamento de 

Inventário Social junto às comunidades do entorno do negócio da Veracel 
Celulose, com o objetivo de fazer um levantamento detalhado de cenário, 

caracterizar a comunidade e identificar ativos públicos e privados, bem como 
stakeholders, traçando, assim, um marco zero da proposta de intervenção - 

atribuição de média no Mapa de Oportunidades com suporte PTEAS; 

 Organizar, sistematizar, agilizar, acompanhar e avaliar, juntamente com a equipe 

da Veracel, a realização de atividades multidisciplinares no âmbito do Programa 
“Ação e Cidadania” e “PEAV – Programa de Educação Ambiental”, junto 

às comunidades-alvo da operação florestal 2016, visando à mitigação de 
possíveis impactos negativos, a ampliação dos impactos positivos e a otimização 

da presença da empresa na comunidade; 

http://www.maeterra.org.br/index.php/iniciativas/em-execucao/90-dialogo-ativo-consultoria-e-assessoria-as-atividades-de-implementacao-aperfeicoamento-consolidacao-e-monitoramento-da-acao-socioambiental-da-veracel-celulose-s-a-no-sul-e-extremo-sul-da-bahia
http://www.maeterra.org.br/index.php/iniciativas/em-execucao/90-dialogo-ativo-consultoria-e-assessoria-as-atividades-de-implementacao-aperfeicoamento-consolidacao-e-monitoramento-da-acao-socioambiental-da-veracel-celulose-s-a-no-sul-e-extremo-sul-da-bahia
http://www.maeterra.org.br/index.php/iniciativas/em-execucao/90-dialogo-ativo-consultoria-e-assessoria-as-atividades-de-implementacao-aperfeicoamento-consolidacao-e-monitoramento-da-acao-socioambiental-da-veracel-celulose-s-a-no-sul-e-extremo-sul-da-bahia
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 Realizar ações socioeducativas para Formação Social e Profissional de 
Agentes de Desenvolvimento Comunitário (Projeto de Vida e Identidade, 

Cidadania e Direitos Humanos, Educação, Trabalho, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Comunitário), com carga horária de 100 horas, os quais serão 

preparados para atuar como agentes de articulação e transformação social local 

e como dinamizadores da ação socioambiental da Veracel em suas comunidades; 

 Aplicar Estratégias e Instrumentos de Diálogo e de Desenvolvimento e 

Requalificação Territorial, a saber: Diagnóstico Social Participativo, com 
carga horária de 08 horas, a ser realizado em todas as comunidades da área de 

atuação da empresa, visando identificar vulnerabilidades sociais, bem como 
potencialidades e vocações econômicas locais, identificando as oportunidades e 

gargalos existentes, culminando, ao final do encontro, na elaboração de um 
Plano de Ação de Intervenção Comunitária; 

 Promover o Fortalecimento Institucional de Associações Comunitárias por 
meio de um Curso de Gestão Empreendedora para o Associativismo (100h) 

onde serão tratadas, além do conteúdo específico, questões práticas como: 
adequação dos estatutos à atual legislação civil, regularização da situação 

contábil e fiscal e, organização e sistematização de documentação, visando torná-
las aptas à captação de recursos, a melhorarem a gestão de seus 

empreendimentos coletivos e a se consolidarem na comunidade como a principal 

instância irradiadora de ações de desenvolvimento; 

 Promover a implementação de um Núcleo de Suporte a Projetos e 

Mobilização de Parcerias, visando “Programar, Planejar, Sistematizar, Agilizar, 
Acompanhar, Orientar e Avaliar o processo de interlocução entre as Associações 

Comunitárias e instituições públicas, privadas, e organizações da sociedade civil, 
visando ao fortalecimento de meios para o desenvolvimento de projetos, 

programas e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida (proteção aos 
direitos humanos e direitos fundamentais) da população vulnerabilizada da região 

da área de atuação da Veracel”. Destaca-se a aplicação de Editais de Seleção 
Pública de Projetos e realização de Oficinas Preparatórias. 

 Dinamizar a Rede Colaborativa de Estudos e Pesquisas em 
Desenvolvimento Comunitário, que tem por objetivo potencializar a produção 

de informações e conhecimentos necessários para melhorar as decisões em 
matéria de políticas de desenvolvimento comunitário, além de oportunizar o 

compartilhamento de experiências entre pesquisadores para aperfeiçoar a 

sistemática de produção de conhecimento e a efetividade de sua implantação 
para a sustentabilidade das comunidades inseridas; 

 Promover o Monitoramento e Avaliação dos Planos Operacional e de 
Desenvolvimento Territorial Veracel, visando medir seu desempenho, 

mudanças sociais produzidas e impacto social gerado, por meio dos seguintes 
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instrumentos: Matriz de Avaliação da Efetividade do Diálogo Ativo (IMT); Matriz 
de Avaliação de Indicadores de Processo (IMT), SRM (VERACEL), dentre outros 

aplicados por instituições engajadas na Rede Colaborativa. 

Área de Abrangência: 13 (treze) Municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia: Alcobaça, 

Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Mascote, 
Nova Viçosa, Porto Seguro, Prato e Santa Cruz Cabrália.  

Público-participante: Moradores(as) das 135 comunidades da área de abrangência 

da Veracel Celulose S.A. 

PARCERIA PROGRAMA DIÁLOGO ATIVO VERACEL E INSTITUTO 
MÃE TERRA – NÚMEROS 2016: 

 

 13 (treze) municípios envolvidos em atividades de diálogo com a empresa: 

Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, 
Itabela,  Itagimirim, Mascote, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz 

Cabrália;  
 

 Realização de atividades multidisciplinares no âmbito do Programa “Ação e 
Cidadania” (A&C – Pré) em 12 (doze) comunidades; 

 
 Monitoramento e Avaliação dos impactos negativos e positivos junto a 01 

comunidade – A&C - Pós;  
 

 Realização de atividades de educação ambiental no âmbito do Programa de 
Educação Ambiental da EVC (A&C – Ambiental) em 11 (onze) comunidades;  

 

 Levantamento de Inventário Social junto à 02 (dois) comunidades;  
 

 Realização de Pesquisa em Profundidade da Avaliação de Comunicação Externa 
da Veracel Celulose S.A em 53 (cinquenta e três) comunidades;  

 
 Recrutamento e Seleção de Jovens para atuarem como Agentes de 

Desenvolvimento Comunitário (ADC) em 06 comunidades costeiras/pesqueiras e 
em 14 rurais (repescagem), com a formação (3ª, 4ª e 5ª turmas) de 51 

(cinquenta e um) Agentes;  
 

 Fortalecimento de 14 Associações Rurais por meio da realização da 2ª turma do 
Curso de Gestão Empreendedora para o Associativismo, com 14 (quatorze) 

concluintes;  
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 Fortalecimento de 18 Associações Tradicionais de Pesca e 02 Rurais (Binhas e 
Buraco do Bicho) por meio de atendimento direto/prestação de serviços;  

 
 A estratégia de fortalecimento institucional de associações contemplou: 35 visitas 

de gabinete, 65 visitas in loco a comunidades e 348 pessoas envolvidas em 

atividades de escuta/orientação.  
 

 Realização 1º Fórum de Protagonismo Social Juvenil do Sul Da Bahia com 
o objetivo de compartilhar informações, conhecimentos, práticas e estratégias 

sociais próprias das comunidades da região do Sul da Bahia, voltadas ao 
protagonismo social juvenil e empoderamento comunitário envolvendo Jovens 

Agentes de Desenvolvimento Comunitário e Lideranças das 64 comunidades 
beneficiadas pela estratégia de formação, representantes da Câmara Temática 

de Juventude da Costa do Descobrimento, representante da União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas (UMES), representantes de segmentos juvenis locais, 

estudantes e professores, e demais representantes de instituições parceiras do 
Instituto Mãe Terra, Universidade Federal do sul da Bahia e Veracel Celulose. 

Público atingido: 180 pessoas 
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3. Programas, Projetos e Ações em Captação (No Brasil)  

 

3.1. Título: Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER no Território de 
Identidade Costa do Descobrimento – Sul da Bahia. 
 

Objetivo: Estabelecer as condições para contratação de Instituições prestadoras do 

Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural aos beneficiários/as dos 
empreendimentos apoiados pelo Projeto Bahia Produtiva, que atualmente não dispõem 

desse serviço, com regularidade, nos 27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia. 
 

3.2. Título: Avante Kiriri: Desenvolvimento Socioeconômico e Étnico-cultural 
da Aldeia Indígena Kiriri de Muquém do São Francisco – Oeste do Estado da 

Bahia. 

 
Objetivo: Levantar, sistematizar, analisar e divulgar dados e informações 

socioeconômicas e étnico-culturais da Aldeia Indígena Kiriri Itaim, Terra Indígena 
Barra, Distrito de Piragiba, Município de Muquém do São Francisco, Território de 

Identidade Velho Chico, Estado da Bahia, com população estimada em 157 pessoas 
(SEDIR/CAR, 2013), visando melhor conhecer e retratar a realidade local e promover 

o seu desenvolvimento sustentável, a fim de subsidiar mais eficazmente a formulação, 
proposição e implementação de políticas públicas específicas que contribuam para a 

gestão territorial, florestal e ambiental do território, e que considerem o respeito, a 
garantia e o cumprimento dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, na 

perspectiva da formação para autonomia, empoderamento comunitário e 
desenvolvimento territorial, em consonância com os artigos 231 e 232 da Constituição 

Federal Brasileira e Estatuto do Índio. 
 

3.3. Título: MEÃDXU DXÀ´Á KORIHÉ TXÓ PATAXÓ (Ervas que curam o Pataxó) 

 
Objetivo: Registrar, organizar, sistematizar e publicar as principais práticas de cura 

tradicionais e plantas medicinais mais prevalentes nas comunidades indígenas Pataxó 
de Coroa Vermelha e Aldeia Velha, Costa do Descobrimento do Brasil, a fim de retratar 

o modo indígena de lidar com diversas patologias e preservar a memória e cultura 
ancestral do Povo Pataxó.  

 
3.4. Título: Comunidade Terra Forte: água, saúde e vida para as populações 

indígenas e assentadas do sul da Bahia. 
 

Objetivo: Promover a sensibilização da população de 06 (seis) comunidades indígenas 
da Etnia Pataxó e de agricultores familiares assentados do INCRA, do Município de Porto 

Seguro, Estado da Bahia, sobre a saúde ambiental do seu território, priorizando as 
ações de recuperação das nascentes, preservação das fontes hídricas e sensibilização 

para o uso/consumo consciente da água.   
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3.5. Título: Avante Juventude Pataxó 
 

Objetivo: Promover a inclusão socioprodutiva de 100 jovens indígenas da etnia Pataxó 
do Território de Identidade Costa do Descobrimento – Bahia – Brasil por meio de 

oficinas de formação social básica; cursos de qualificação profissional nas mais diversas 

áreas e; desenvolvimento – na família, escola e comunidade; propiciando condições e 
novas alternativas de inserção no mundo do trabalho; estimulando e fortalecendo a 

autonomia e o protagonismo juvenil indígena e; diminuindo a pobreza e 
consequentemente a vulnerabilidade dessa população e de suas famílias, na 

perspectiva do Etnodesenvolvimento. 
 

3.6. Título: Desenvolvimento Socioeconômico e Étnico-cultural da Terra 
Indígena Pataxó Comexatibá do Sul da Bahia. 
 

Objetivo: Levantar, sistematizar, analisar e divulgar dados e informações 
socioeconômicas e étnico-culturais das Aldeias Indígenas Pataxó Cahy e Gurita, Terra 

Indígena Comexatibá, anteriormente chamada de Cahy-Pequi, situada no distrito de 
Cumuruxatiba, município de Prado (BA), com população estimada em 732 pessoas 

(Ministério da Saúde, 2013), visando melhor conhecer e retratar a realidade local e 

promover o seu desenvolvimento sustentável, a fim de subsidiar mais eficazmente a 
formulação, proposição e implementação de políticas públicas específicas que 

considerem o respeito, a garantia e o cumprimento dos seus direitos humanos e 
liberdades fundamentais, na perspectiva da formação para autonomia, empoderamento 

comunitário e desenvolvimento territorial, em consonância com os artigos 231 e 232 
da Constituição Federal Brasileira e Estatuto do Índio. 

 
3.6. Título: Cartilha Raízes Vivas: Guia de Orientação para o Enfrentamento da 

Violência contra a Juventude Negra de Porto Seguro – Costa do 
Descobrimento. 

 
Objetivo: Contribuir com a  proteção integral da juventude negra de Porto Seguro, 

Costa do Descobrimento, por meio da elaboração e distribuição de um Guia de 
Enfrentamento à Violência contra Jovens Negros, contendo informações quanto aos 

seus direitos e organizações protetivas (divulgação dos fluxos de atendimento, defesa 

e responsabilização), possibilitando, assim, a sensibilização do público, a desconstrução 
da cultura da violência na região, o fortalecimento dos atores da rede de proteção, a 

expansão do atendimento e, o consequente aumento da proteção integral aos jovens 
vítimas de violência. 

 
3.7. Título: Programa de Investimento Em Programas Sociais – Fundo Itaú 

Excelência Social (PIPS FIES 2016)  
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Objetivo: Reconhecer e estimular o trabalho de organizações não-governamentais em 
programas sociais de cunho educacional, mediante investimento em seu 

desenvolvimento e sustentabilidade, por meio de apoio financeiro e técnico. 
 

3.8. Título: Filhos da Terra: um despertar para a educação cidadã 

 
Objetivo: Diminuir a vulnerabilidade e risco social de crianças de 6 a 11 anos da rede 

pública de ensino do município de Porto Seguro/BA, por meio da implementação de 
estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil, que favoreçam a melhoria da vida 

escolar e o desenvolvimento integral destas crianças.  
 

3.9. Título: Comunidade Terra Forte: água, saúde e vida para as populações 
indígenas e assentadas do sul da Bahia (Apresentação de Projeto ao Prêmio 

Von Martius de Sustentabilidade – Edição 2016)  
 

Objetivo: Promover a sensibilização da população de 06 (seis) comunidades indígenas 
da Etnia Pataxó e de agricultores familiares assentados do INCRA, do Município de Porto 

Seguro, Estado da Bahia, sobre a saúde ambiental do seu território, priorizando as 
ações de recuperação das nascentes, preservação das fontes hídricas e sensibilização 

para o uso/consumo consciente da água.   

 
3.10. Título: II Encontro Territorial da Juventude Pataxó da Bahia: 

democratização, diversidade e cidadania cultural 
 

Objetivo: Reunir mais de 400 jovens e lideranças indígenas de 38 aldeias dos 
Territórios de Identidade Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, terá como 

objetivos: a) Promover a integração social e intercâmbio cultural entre as Aldeias 
Pataxó dos Territórios de Identidade do Sul e Extremo Sul da Bahia; b) Contribuir com 

a valorização e afirmação da cultura e identidade Pataxó e; c) Estimular a discussão e 
proposição de políticas públicas culturais afirmativas voltadas para a juventude 

indígena. 
 

3.11. Título: Cultura Nativa: Formação e Qualificação de Agentes e Gestores 
Culturais do Território Costa do Descobrimento. 

 

Objetivo: Garantir a promoção e fortalecimento da cultura, por meio da realização de 
cursos livres em áreas prioritárias, contribuindo com a formação de gestores e agentes 

culturais locais, no intuito de aprimorar as técnicas de gestão e produção no Território 
de Identidade Costa do Descobrimento. 
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4. Programas, Projetos e Ações em Captação (Fora Brasil)  

 
3.1. Title: Avante Pataxó: Promotion Institutional Regularization of 

Indigenous Representative Associations of Pataxó Far Identity Territory 
Ethnicity South of Bahia (Open Society Foundations - Latin American Program) 
 

Objective: To provide technical and scientific tools to the indigenous population in the 

extreme south of Bahia aimed at promoting social inclusion and protection and support 

to their human rights" 
 

3.2. Title: Community Strong Land: Water, Health and Life for Indigenous 
Peoples of Southern Bahia.  

 
Objective: Promote public awareness of two (02) Indigenous communities of Porto 

Seguro of Pataxó Ethnicity Insurance, Discovery Coast , State of Bahia, on the 
environmental health of its territory , giving priority to actions for the recovery of 

springs , preservation of water sources and awareness of the use / conscious water 
consumption. 

 
3.3. Title: II Youth Territorial Meeting Pataxó: democracy, diversity and 

cultural citizenship 
 

Objective: The meeting proposal will contribute to promotion of human rights and 

Fundamentals of Rights of the Southern Indigenous Peoples and Southern Bahia and 
the execution actions particularly contain: a) Culture as knowledge sources, meanings, 

values and identity in measure that meeting  programming have as Thematic 
Discussion: Education, Labor, Citizenship, Identity Recovery and Pataxó culture, among 

other; b) the role of culture for sustainable development, so that will be stimulated 
debate About the Youth Participation Pataxó Formulation, Implementation and 

Management of Policies aimed at territorial and environmental management of 
indigenous lands of southern Bahia region; c) The right to difference, whether or, The 

Constitutional Right to Be and remain as Indians because as prays Article 231 of the 
Constitution of the Federative Republic of Brazil; d) the possibility of stimulating the 

National Policy for Sustainable Development of Traditional Peoples and Communities -
.PNPCT established by Presidential Decree No. 6,040, of February 7, 2007 with his 

General Purpose Article 2, "the PNPCT's main goal promote Sustainable Development 
of Traditional Peoples and Communities, with emphasis on recognition, strengthening 

and guarantee of their territorial rights, Social, Environmental, Economic and Cultural 

Rights, with respect and appreciation their Identity, their forms of organization and its 
institutions. 

 


