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Missão: 

Captar e aportar recursos estratégicos para o fomento de ações estruturantes no 
campo da educação ambiental, em consonância com políticas públicas formuladas 

para essa área. 
 
 

Visão organizacional:  
Ser uma organização transparente e acessível a todos 

  
 

Visão de sociedade:  
A totalidade dos grupos humanos educando-se ambientalmente em todos os âmbitos 
da vida, construindo e reconstruindo sociedades sustentáveis em processo dialógico-
crítico e permanente de revisão articulada das relações sociais e da relação entre ser 

humano e natureza 
 
 

Princípios:  
O FunBEA adota os Princípios da Boa Governança (segundo “Governança 

Europeia: um livro branco”, da Comissão das Comunidades Europeias, Bruxelas, 
25/07/2001): 

 
• Transparência: formatação de uma estratégia de comunicação clara, ampla e 

aberta, com linguagem acessível e de fácil compreensão; 
• Participação: abertura e engajamento dos atores sociais envolvidos; 

• Responsabilização: definição clara das atribuições e responsabilidades em 
cada âmbito de tomada de decisão; 

• Eficácia: responder às principais demandas, com base em objetivos claros, na 
avaliação do impacto futuro e, quando possível, na experiência anterior; 

• Coerência: inexistência de contradições nas políticas e linhas de ação; 
• Proporcionalidade: entre o recurso aplicado e o grau de cobrança/burocracia, 

ou seja, quanto mais/menos recurso deve-se ter mais/menos cuidado e controle. 
 

A atuação do FunBEA é pautada por mais oito princípios: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, sustentabilidade, 

eficiência, e solidariedade aos setores mais carentes da sociedade. 
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O presente Relatório Anual de atividades, traz um breve panorama das 

atividades, ações e projetos desenvolvidos pelo FunBEA durante o ano de 2016.   

No entanto, antes de iniciar, é necessário considerar o cenário atual, que 

influencia nossa atuação não apenas como fundo, mas, sobretudo, enquanto 

organização sociopolítica que propõe uma educação ambiental dialógica, 

participativa e emancipatória.  Além disso, é a partir desse cenário que será 

realizado o planejamento e definidos os desafios e objetivos para o próximo ano.   

O ano de 2016 caracteriza-se por intensa disputa política e um levante 

conservador marcado por vários retrocessos, não apenas no campo da 

educação ambiental, como nos direitos das/os trabalhadoras/es, dos povos 

tradicionais, às organizações da sociedade civil, entre tanto outros, e que 

representam uma séria ameaça à democracia no Brasil. Em tempos de “crise” a 

educação e o meio ambiente estão entre os que mais sofrem com cortes, 

boicotes e desmontes e, consequente, fragilização, quando não apropriados de 

maneira equivocada ou indevida. Não obstante, o planeta segue com a crise 

socioambiental e climática  

O FunBEA, mesmo com todas as dificuldades e desafios, continua avançando 

em sua jornada, graças a persistência e ao trabalho conjunto das/os 

Conselheiras/os, colaboradoras/es e instituições apoiadoras. Sua força está na 

atuação em rede e no diálogo e é a partir disso que daremos continuidade aos 

trabalhos no ano que vem.  Convidamos a todas e todos a persistirem conosco 

na construção de sociedades sustentáveis em que o FunBEA, a partir de seus 

pilares político, financeira e formador, possui papel fundamental! 

Boa leitura! 

  Semíramis Biasoli, Isabela Kojin Peres e Tais Aranha  

Secretaria Executiva 

 

 

Destaques FunBEA em 2016: 
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 Convite para participação no Chamamento Público DIST MCMV Fase II; 

 Projeto aprovado: Fortalecimento institucional do FunBEA ‐ (no. 43/2016 FSA 

Caixa), com apoio do Fundo Casa e do Fundo Socioambiental da Caixa; 

 Realização de oficinas sobre o Instrumento de Avaliação de Políticas 

Públicas de Educação Ambiental, em Santa Catarina, em parceria com o 

projeto Babitonga Ativa e apoio do Conselheiro Matarezi; 

 Desenvolvimento da plataforma digital ligada ao ObservaEA e à ANPPEA;  

 Projeto aprovado junto a Deliberação Nº 310/2016 do Comitê de Bacias da 

Baixada Santista (início em 2017); 

 Participação em Roda de Diálogo do XIV Diálogo Interbacias de Educação 

Ambiental em Recursos Hídricos; 

 Realização do Seminário: Caminhos para o Financiamento da Educação 

Ambiental, em parceira com o Deputado Nilto Tatto e Instituto Ecoar para a 

Cidadania, com apoio do Sesc; 

 Fortalecimento dos processos de comunicação (site, facebook, novo folder, 

entre outros);  

 Elaboração de informativos sobre Mudanças Climáticas e Educação 

Ambiental; 

 Webconferência “A Educação Ambiental nas Escolas” sobre o PL que propõe 

a Educação Ambiental como disciplina nas escolas; 

 Projeto aprovado - Apoio da Itaipu: Fortalecimento da Plataforma da 

Educação Ambiental (início em 2017); 

 Convite para licitação Giz: Construção de EaD em Ecossistemas críticas e 

mudança climática (em construção); 

 

 

 

 

1. APOIOS 
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Foram desenvolvidos ao longo do ano de 2016, as articulações e projetos do 

FunBEA, por meio do apoio de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Fundo Casa no 

projeto voltado ao seu fortalecimento institucional (mais informações no item 

Ações Desenvolvidas).  

Mesmo com um orçamento baixo e restrito, foi a oportunidade de investir no 

aprimoramento e fortalecimento institucional do FunBEA, com avanços 

significativos, especialmente nas áreas de comunicação e mobilização de 

recursos, através de ações de articulação e construção de projetos de captação 

de recursos.    

Além disso, permitiu que o FunBEA conhecesse e se aproximasse do Fundo 

Casa que têm também como objetivo financiar projetos de base com capilaridade 

e tivesse a experiência como instituição apoiada, participando da formação, da 

elaboração de relatórios, etc. a partir da perspectiva definida pelo Fundo CASA, 

de uma relação humana, didática e educadora – diferencial em relação a outros 

apoios, que não tem esses princípios na condução dos contratos de repasse, e 

assim vem sendo uma experiência positiva  e em sinergia com o que o FunBEA 

tem como princípios; 

O apoio do Fundo Casa ao FunBEA tem sido, portanto, significativo como 

aprendizado, bem como fortalecedor na construção de novos caminhos e 

oportunidades. E como desdobramento do fortalecimento institucional do 

FunBEA, novos apoios e parcerias estão em andamento com boas perspectivas, 

a saber: 

 

 Deliberação nº 310/2016 do Comitê de Bacias da Baixada Santista 

PDC/8 “Capacitação técnica, educação ambiental e comunicação 

social”:  

 
Tem como objetivo desenvolver e implementar um Programa de   

 

Comunicação Social de abrangência na UGRHi 7 (municípios de Santos,  

Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá e 

Bertioga). Para isso, o FunBEA, construiu o projeto “ComÁgua – Programa de 
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Comunicação Social do Comitê da Baixada Santista” que já foi aprovado pelo 

Comitê, considerado enquadrado no Plano Estadual de Recursos Hídricos pelo 

FEHIDRO e no momento encontra-se com o Agente Técnico. O valor do projeto 

é de R$ 600.000,00 a ser executado em 12 meses. 

O projeto tem como objetivo – além da construção do Programa de 

Comunicação Social, pautado em princípios da Educomunicação 

Socioambiental - construir indicadores que demonstrem as contribuições que a 

educação ambiental é capaz de oferecer em processos de construção da 

cidadania territorial, nesta caso específico, relacionados à questão hídrica.  

Apesar de não estarmos exercitando o repasse financeiro para instituições 

locais, mas sim, cumprindo o papel de executores, entendemos que é um 

caminho positivo para o FunBEA criar seu portfólio e construir sua legitimidade 

como instituição, bem como fortalecer seu pilar formador, para seguir em sua 

missão primeira de captar para aportar recursos. 

 

 Apoio da Itaipu Binacional 

 
O apoio, que vinha sendo negociado para o desenvolvimento da plataforma 

virtual colaborativa do ObservaEA, conjuntamente com a ANPPEA - Articulação 

Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental e o INPE – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, desde dezembro de 2015 e que ficou em 

suspensão a partir de março deste ano, por conta das incertezas políticas, está 

novamente em tramitação agora com o valor de UD$ 20 mil (o equivalente a 

cerca de R$69.000,00 – o valor anterior era de 300.000,00). 

Neste caso, o ganho positivo – além da continuidade de construção da 

Plataforma da EA - é que contrato com a Itaipu, será efetivado diretamente no 

CNPJ do FunBEA (os dois aportes anteriores da Itaipu foram realizados via 

Fai/Ufscar), demonstrando que o FunBEA vem “amadurecendo” em seus  

 

pilares financeiro e político. 

 

 Emenda Parlamentar 
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Foi aprovada emenda parlamentar no valor de R$200.000,00, com trâmite via 

DEA/MMA, “carimbada” para o FunBEA, para construção da Plataforma da 

Educação Ambiental, de origem do Deputado Federal do PT, Nilto Tatto, fruto de 

articulação do FunBEA sobre o PL de constituição de um Fundo Nacional da 

Educação Ambiental e da realização conjunta do 1º. Seminário Nacional sobre o 

Financiamento da Educação Ambiental (realizado em 10 de outubro, no Sesc 

Consolação em São Paulo), bem como do apoio e articulação do DEA/MMA para 

a destinação de emenda à Plataforma da EA. 

 

 Convite Licitação GIZ 

 
Em novembro, o FunBEA foi convidado à participar de licitação GIZ: 

Construção de EaD em Ecossistemas críticas e mudança climática, que está 

elaborado. 

 

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 
2.1 Participação em chamamento público da FSA CAIXA 

 
No início do ano de 2016, o FunBEA recebeu convite do Fundo 

Socioambiental da Caixa Econômica Federal, para participar do Chamamento 

Público DIST MCMV Fase II - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 

Território (DIST) com foco no Programa Minha Casa Minha Vida – Fase II, sendo 

o município de Campinas (SP) o território escolhido. 

O processo de negociações foi intenso, com articulação e composição com 

parceiros externos (CEADEC e Cemaden), realização de reuniões presenciais e 

à distância e duas viagens à Brasília. O investimento/ dedicação da Presidente 

Rachel Trajber, bem como das integrantes da Secretaria Executiva, foi intenso e 

apesar das dificuldades enfrentadas, o FunBEA ficou em 2º lugar não sendo 

contemplado, mas foram muitos os aprendizados. Além disso, ser convidado em 

uma carta/consulta é um reconhecimento da organização. A maior dificuldade, 
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que permanece, é a de captar valores altos que permitam um repasse para que 

o FunBEA exerça seu papel de fundo.  

 

2.2. Apoio Fundo Casa 

 
Outra ação foi o desenvolvimento do projeto “Fortalecimento institucional de 

processos inovadores: FunBEA ‐ Fundo Brasileiro de Educação Ambiental no 

fomento à educação com sustentabilidade, diversidade e resiliência na busca de 

sociedades sustentáveis”, com apoio do Fundo Casa e do Fundo Socioambiental 

da Caixa. Segue breve ficha-resumo abaixo: 

 

Período: entre os meses 02/2016 a 10/2016 

Objetivo central: Contribuir com o fortalecimento institucional do FunBEA ‐ 

Fundo Brasileiro de Educação Ambiental  

Objetivo específico: Fortalecer a área de mobilização e captação de recursos 

do FunBEA, para viabilizar recursos financeiros e humanos para lançar Editais 

FunBEA de apoio a projetos com foco em EA, sustentabilidade, diversidade e 

resiliência, beneficiando comunidades de base e sendo protagonizados por 

Coletivos Educadores, dando especial atenção às Juventudes e territórios do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

Principais atividades: Capacitação da equipe; Elaborar Plano de 

caminhos/possibilidades legais/jurídicas para captação e mobilização de 

recursos para o FunBEA; Executar o Plano de Comunicação do FunBEA; 

Executar o Plano de Mobilização e Captação de recursos do FunBEA, 

atualizado com a inclusão do Plano de caminhos legais para 

mobilização/captação.  

Valor do apoio: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Produtos: Plano de mobilização e captação de recursos revisado e 

requalificado, subsidiando o Plano Estratégico FunBEA 2016-2018; Plano de 

Comunicação revisado e requalificado, para o fortalecimento dos processos 

comunicacionais; Novas parcerias e apoios. 
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2.3. Convite para o XIV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental e 

Recursos Hídricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Seminário Caminhos para o Financiamento da Educação Ambiental 

 

No dia 10 de Outubro de 2016, o FunBEA, em parceria com o Instituto Ecoar 

para a Cidadania, a Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (Abong) e o deputado federal Nilto Tatto, com apoio do Serviço 

Social do Comércio (Sesc), realizou o Seminário “Caminhos para o 

Financiamento da Educação Ambiental” com a participação de 86 educadoras/es 

e gestoras/esse a presença de representantes do DEA/MMA, de 2 fundos 

públicos (Fehidro e Fema), bem como 2 especialistas da área de fundos 

 

 

O FunBEA foi convidado a participar da 

XIV Diálogo Interbacias de Educação 

Ambiental em Recursos Hídricos, com a 

participação da Secretária Semíramis 

Biasoli em mesa redonda nos dias 19 e 

20/09 em São Pedro/São Paulo.  

A participação foi positiva para divulgação 

do FunBEA e seus trabalhos,  bem como 

para maior aproximação e fortalecimento 

com a temática dos Recursos Hídricos, 

tendo em vista o projeto com o Comitê de 

Bacias da Baixada Santista 
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socioambientais e do novo marco regulatório da sociedade civil (MROSC), 

fortalecendo a aproximação do FunBEA com os mesmos.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente do FunBEA, Rachel Trajber, durante a Mesa de Abertura “Diagnóstico e importância 

da disponibilidade de recursos para Educação Ambiental”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Sorrentino, Rachel Trajber, Renata Maranhão, Luiza Muccillo e Yumi Kawamura 
durante a mesa de encerramento do Seminário. 
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Momento da 

Colheita do 

CaféComPartilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes do Seminário no encerramento. 

 

 

O Seminário foi fundamental para dialogar a respeito do Projeto de Lei que 

visa a criação do Fundo Nacional de EA (PL 1228 / 2015), tendo colhido 
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subsídios para essa discussão e para a construção de uma agenda propositiva 

a respeito do financiamento da educação ambiental no país. Outro fruto positivo 

do encontro foi a Emenda Parlamentar do dep. Nilto Tatto R$200.000,00 

“carimbada” para o FunBEA operar o apoio Plataforma do ObservaEA/ANPPEA 

que está em andamento (a seguir).   

 

2.5. Plataforma do ObservaEA/ANPPEA 

 

Outro destaque do ano de 2016 foi o  

O ObservaEA tem como missão propiciar efetividade do controle social e 

oferecer subsídios para qualificar a formulação, execução e aprimoramento de 

projetos socioambientais conectados as políticas públicas afins. A criação do 

Observatório, um dos pilares do FunBEA, envolveu a realização de oficinas e o 

fortalecimento da parceria com a ANPPEA. 

 

O ObservaEA tem como referência um Projeto Politico Pedagógico (PPP)  

iniciado por meio de oficinas nas 5 regiões do país, no ano de 2015, e  

 

consulta pública, mas que está em permanente construção e aprimoramento. 

 Apresenta-se a partir de uma plataforma virtual colaborativa – Plataforma 

da Educação Ambiental - que vem sendo construída juntamente com a ANPPEA 

- Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, da qual o 
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FunBEA faz parte da Secretaria Executiva, o INPE - Instituto de Estudos 

Espaciais e o DEA/MMA - Departamento de Educação Ambiental do Ministério 

do Meio Ambiente.      O FunBEA, junto com a 

ANPPEA, vem desenvolvendo oficinas sobre o Instrumento de Avaliação de 

Políticas Públicas de Educação Ambiental como subsidio para o 

desenvolvimento de indicadores e da plataforma digital ligada ao ObservaEA e 

à ANPPEA.        A primeira delas 

ocorreu no dia 19/04 na USP em São Paulo, com a participação de 32 agentes 

e educadoras/es ambientais. Na sequência, a vice-presidente do FunBEA e 

coordenadora da ANPPEA – Maria Henriqueta Raymundo, realizou oficinas em 

Macapá nos dias 29 e 30/06.    Em Belém, foi realizada 

palestra/apresentação sobre “Projeto Pedagógico em Educação Ambiental em 

instituições públicas no cenário nacional - a trajetória da ANPEA”, seguida de 

apresentação sobre o Observatório de Políticas de Educação Ambiental, sendo 

também discutido o instrumento.        

   Na sequência no mês de outubro, no interior de Santa 

Catarina, aconteceu um ciclo de oficinas em 6 municípios (Araquari 11/10; 

Garuva 14/10; Joinville 19/10; Balneário Barra do Sul 20/10; São Francisco do 

Sul 21/10; Itapoá 22/10), fruto da Rede de Parceiros locais do FunBEA na região.

 Agora em novembro também ocorreu uma oficina durante Encontro 

Nacional de CIEAs, em Brasília (DF) puxada pela Maria Henriqueta 

(FunBEA/ANPPEA) e Albiach Branco (INPE). 
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Oficina sobre a Construção de Instrumento de Avaliação de Políticas Públicas de Educação 
Ambiental, com a participação de 31 gestores e educadores ambientais, na Universidade de 

São Paulo. 

 

 

Oficina sobre a Construção de Instrumento de Avaliação de Políticas Públicas de Educação 
Ambiental, com a participação de 31 gestores e educadores ambientais, na Universidade de 

São Paulo. 

 

 

3. COMUNICAÇÃO 

 

Como parte do processo de fortalecimento institucional apoiado pelo Fundo 

Casa, os processos de comunicação ganharam força com a entrada da jornalista 

Taís Aranha como consultora na área. Além de atualização do Plano de 

Comunicação do FunBEA, as principais ferramentas de comunicação (site, 
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facebook, mail chimp e o boletim eletrônico “Notícias do FunBEA”) ganharam 

ritmo e conteúdo.  

No período de março a outubro de 2016, foram inseridas no site do FunBEA 

48 notícias referentes a atividades promovidas pela entidade e/ou em parceria, 

além de divulgação de datas comemorativas referentes à educação ambiental e 

ao meio ambiente, com o objetivo de tornar o site de interesse para a área. 

No mesmo período, o número de curtidas da fanpage do Facebook do FunBEA 

teve um aumento de 25% em oito meses. Além disso, foram feitas 100 postagens 

no período. Algumas delas atingiram, neste período, um alcance de mais de 

1.000 pessoas e centenas de reações (curtidas, comentários e 

compartilhamentos). Importante destacar que posts publicados no Facebook do 

FunBEA, foram compartilhados em boletins eletrônicos e mídias de instituições 

externas, parceiras ganhando maior alcance. 

No canal do YouTube do FunBEA, foram produzidos e postados dois 

vídeos: um institucional e outro referente à oficina do Observatório de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental 

(ObservaEA), realizada em Santa Catarina e produzido pelo LEA – Laboratório 

de Educação Ambiental da Univale, pela parceira com o Conselheiro Matarezi.  

Foram produzidas quatro edições do boletim eletrônico “Notícias do 

FunBEA” no período de março a outubro de 2016, relativos aos meses de abril, 

maio, junho/julho e agosto/setembro. A edição de outubro/novembro está em 

fase de elaboração. O material foi encaminhado por e-mail para o mailing do 

FunBEA, que conta com mais de 1.600 endereços, além de divulgado no site e 

na fanpage do Facebook. Vale ressaltar as duas edições especiais sobre  

 

Educação Ambiental e Mudanças Climáticas (disponíveis em nosso site ou no 

link: http://www.funbea.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Noticias-do-

FunBEA_agosto2016.pdf), temática que o FunBEA vem se aprofundando em 

seus trabalhos. Inclusive, o FunBEA foi convidado à participar de licitação GIZ: 

Construção de EaD em Ecossistemas críticas e mudança climática que está em 

construção, conforme falado acima. 

http://www.funbea.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Noticias-do-FunBEA_agosto2016.pdf
http://www.funbea.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Noticias-do-FunBEA_agosto2016.pdf
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Uma nova proposta de folder de divulgação e de captação de recursos foi 

desenvolvida. Uma primeira tiragem do material foi distribuída aos participantes 

da primeira oficina do Instrumento de Avaliação de Políticas Públicas de 

Educação Ambiental. 

A equipe executiva vem também elaborando um pré-roteiro para o vídeo que 

fará parte do material institucional do fundo, e servirá para orientar possíveis 

parceiros e apoiadores, bem como o público em geral, sobre sua história e 

atuação. 

 

 

4. FINANCEIRO 

 

Início do ano: sem saldo em caixa; 

Entrada de 30.000,00 em fevereiro (Fundo CASA) 

50% despesas com pessoal (2 consultorias externas – Bialdo Consultoria e 

La Durabilitee) e 3 integrantes da Secretaria  Executiva (Semíramis 

Biasoli/Isabela Kojin e Tais Aranha (jornalista) 

50%: despesas administrativas: site FunBEA, escritório de contabilidade, 

despesas gerais (impressões, telefone, diárias de viagens, edição e 

impressão de folder e compra de um notebook) 

 

 

 

 

 

5. DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

O desafio e atividade principal do FunBEA durante o ano de 2016, foi a 

captação de recursos, principalmente diante do cenário político e financeiro 

atual. 
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Em termos de aprendizado deste ano, compreendemos a necessidade do 

FunBEA implementar projetos, que mesmo de execução direta, e ainda não 

realizando o repasse enquanto fundo fomentador de projetos, da visibilidade à 

expertise e competências do FunBEA, como importante iniciativa do campo da 

educação ambiental, abrindo novas possibilidade para captações subsequentes.  

Queremos, para encerrar, agradecer a forte colaboração de nossa querida 

Presidente Rachel Trajber e da Vice Maria Henriqueta Raymundo, bem como de 

vocês, Conselheiras e Conselheiros e as/aos vários colaboradores que ao longo 

do ano, estiveram presentes conosco, pois sem cada uma e cada um de vocês, 

não seriam possíveis as conquistas realizadas pela pequena e comprometida 

equipe que trabalhou este ano com dedicação e muita militância pela causa! 

 

Forte abraço, 

Semíramis Biasoli, Isabela Kojin e Tais Aranha. 

 

 

 

 

 

 

 


