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Uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

- de abrangência nacional, com 26 anos, que promove soluções 

socioambientais com protagonismo social, transformação de 

vidas e sustentabilidade. 

Quem somos 

MISSÃO

“Promover a educação e a

comunicação socioambiental como

estratégias de engajamento na

sustentabilidade planetária aliada ao

desenvolvimento humano integral”.

VISÃO

“Ser um centro de referência em pesquisa e

formação em educação, comunicação,

empreendedorismo, sustentabilidade e

responsabilidade socioambiental que possa

acolher, colaborar e compartilhar

metodologias, saberes e resultados com

potenciais multiplicadores e parceiros”.

VALORES

Respeito, Amor e Ética

Confiança

Conexão e Cooperação

Visão Sistêmica

Diálogo

Fortalecimento mútuo
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Objetivos estatutários
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a) Criar, apoiar, promover e desenvolver projetos nas áreas de interesse social;
b) Atuar na promoção da educação, em especial socioambiental e sustentabilidade, em beneficio dos cidadãos e das comunidades em geral e apoiar 

iniciativas públicas e privadas neste sentido;
c) Aliar esforços socioambientais que gerem alternativas sustentáveis de renda, levando-se em consideração o menor impacto sobre os recursos 

naturais, a recuperação e conservação do patrimônio cultural e que sirvam de modelo para outras iniciativas;
d) Promover e desenvolver estudos, debates, exposições, pesquisas, simpósios, conferências, seminários, palestras, cursos, feiras, consultorias, oficinas, 

diálogos e eventos correlatos, relacionados às áreas de interesse social;
e) Promover cursos e projetos direcionados à capacitação e formação profissional, intelectual e humana de indivíduos e grupos, especialmente de 

crianças, jovens, adultos em situação de risco social e a qualificação dos atores e instituições que atuam junto a esses políticos, bem como promover 
a mediação dos grupos em processo de aprendizagem e desenvolvimento.

f) Promover projetos direcionados à infância e a juventude, especialmente através do aprimoramento do conhecimento e fortalecimento dos atores 
envolvidos no " Sistema de  Garantia dos Direitos da Criança  do Adolescente - SGDCA“

g) Organizar, desenvolver e promover a produção, edição, publicação e distribuição de obras audiovisuais, livros, periódicos, artigos, CDs, DVDs,sites e 
similares de iniciativa intersetoriais, mediante a utilização de parque gráfico de terceiros;

h) Prestar serviços de assessoria e consultoria em eventos e projetos, relacionados ao interesse social, incluindo pesquisas, mapeamentos, diagnósticos, 
banco de dados;

i) Captar recursos materiais e financeiros junto a organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, para implementações de ações e projetos 
nas áreas de interesse social;

j) Estabelecer intercâmbio ou parceria com instituições e organizações públicas ou privadas, congêneres nacionais e estrangeiras e com comunidade 
para promoção de atividades nas áreas de interesse social;

k) Apoiar e promover projetos próprios e de terceiros.



Nossa causa
OCEANO, ÁGUA, FLORESTA, CLIMA E SOCIEDADE

֍ 26 anos criando a “conexão 
natureza e humanidade” para 
cidades e sociedades mais 
sustentáveis

֍ Mais de um milhão de 
beneficiários nas intervenções 

֍ 27 programas 
socioambientais já 
desenvolvidos nos vários 
Biomas do Brasil.

Conexão natureza ֍ Humano ֍ Cidades e Sociedades sustentáveis
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Nosso endereço ecológico

Há 17 anos, o Instituto Supereco adotou, estrategicamente, o 

Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, na Mata Atlântica do 

Brasil, como seu território prioritário para a gestão compartilhada 

“serra, terra e mar” e o protagonismo comunitário. Casos de 

sucesso entregam impacto e promovem transformação, como o 

premiado projeto Tecendo as Águas: uma rede de cooperação 

pela vida, que tornou-se um programa institucional com seis áreas 

temáticas de intervenções/projetos na Serra do Mar. É uma das 

OSCs que mais fortalece o CBH-LN e políticas públicas das águas, 

desde a sua chegada no litoral norte de SP. 

Sede operacional: São Sebastião, SP, Brasil. Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar 

Hotspot Mata Atlântica - Brasil ֍ 5º Lugar das 34 áreas mais prioritárias de conservação do Planeta!
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Nós praticamos!
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Alianças estratégicas institucionais

As alianças não envolvem aporte de recursos financeiros, mas apoios de cooperação técnica e operacional. 
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OBJETIVOS DO ESTATUTO DO INSTITUTO SUPERECO

ANO  2019 ANO 2020 - enfrentamento da Pandemia que
paralisou todo o planejamento de atividades
presenciais

a) Criar, apoiar, promover e desenvolver projetos nas áreas de
interesse social;

03 Projetos : Tecendo as Águas; Prêmio ArcelorMittal
de Meio Ambiente; Programa O Mar não está pra lixo

02 Projetos: Rede Colabora Litoral Sem Covid-19;
Projeto Alinhavos de Esperança a iluminar a travessia.

b) Atuar na promoção da educação, em especial 
socioambiental e sustentabilidade, em beneficio dos cidadãos 
e das comunidades em geral e apoiar iniciativas públicas e 
privadas neste sentido;

1.178 participantes diretos em atividades formativas;
728 horas de formação diversificada para os públicos-
alvo e mais de 10 mil em abordagens pontuais.

2903 pessoas beneficiadas em ações de prevenção e
combate à Covid-19 com abordagem direta e mais de
20 mil com abordagem indireta pela veiculação
semanal de Boletim Educativo na Rádio Caragua FM

c) Aliar esforços socioambientais que gerem alternativas 
sustentáveis de renda, levando-se em consideração o menor 
impacto sobre os recursos naturais, a recuperação e 
conservação do patrimônio cultural e que sirvam de modelo 
para outras iniciativas;

01 Programa de Formação em Ecoempreendedorismo
(mulheres) e de Gestão integrada de resíduos terra e
mar - “O mar não está pra lixo” (pescadores e cadeia
de turismo);

17 ecoempreendedores com geração de renda no
período da pandemia e a confecção de 2185 kits de
máscaras de tecido e 200 kits gratitude.

d) Promover e desenvolver estudos, debates, exposições,
pesquisas, simpósios, conferências, seminários, palestras,
cursos, feiras, consultorias, oficinas, diálogos e eventos
correlatos, relacionados às áreas de interesse social;

Festival Tecendo as Águas, onde as duas edições
alcançaram 2.939 pessoas. Capacitações em
seminários de formação de educadores para o Prêmio
ArcelorMittal e elaboração de material pedagógico
envolvendo 94 mil educadores de 32 municípios.

Mais de 20 lives educativas e de temas relacionados a
questões sociais e ambientais, participação com
apresentação de casos e boas práticas do Instituto
Supereco em eventos de porte nacional e
internacional.

Resultados 2019 e 2020 relativos aos objetivos estatutários
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e) Promover cursos e projetos direcionados à capacitação e 
formação profissional, intelectual e humana de indivíduos e 
grupos, especialmente de crianças, jovens, adultos em situação 
de risco social e a qualificação dos atores e instituições que 
atuam junto a esses políticos, bem como promover a mediação 
dos grupos em processo de aprendizagem e desenvolvimento.

01 Programa de formação Continuada do Grupo
Ciclos Contínuos. 01 Programa de Formação
Continuada para Educomunicação de Crianças e
Jovens.

01 Programa de Educomunicação para jovens atuantes
na prevenção à COVID-19

f) Promover projetos direcionados à infância e a juventude,
especialmente através do aprimoramento do conhecimento e
fortalecimento dos atores envolvidos no " Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança do Adolescente - SGDCA"

Educação para a Agenda 2030 da primeira infância
(200 crianças) e 375 crianças (06 a 12 anos) dos
projetos sociais Garoça, Viração e Cidadão Criança

497 Voluntários e jovens de 18 a 29 anos - alunos da
Fatec São Sebastião e outras universidades e
instituições e professores: criação das
mensagens/imagens inspiradoras, cortes dos moldes
das máscaras, educação com horas de estágio,
atividades extracurriculares complementares como
lives e processos educativos relacionados ao projeto.
Certificados pelos parceiros da Aliança.

g) Organizar, desenvolver e promover a produção, edição,
publicação e distribuição de obras audiovisuais, livros,
periódicos, artigos, CDs, DVDs, sites e similares de iniciativa
intersetoriais, mediante a utilização de parque gráfico de
terceiros;

01 site com mídias sociais integradas; 01 canal de
youtube; 01 plataforma de radioweb com conteúdo
produzido pelos jovens educomunicadores; 08
newsletters; 06 spots de rádio comercial, 15 spots de
radioweb, 04 videoaulas; 02 placas educativas e 500
kits “O mar não está pra lixo”; 02 Festivais Tecendo as
Águas; 14 publicações e/artigos, 75 eventos com
participação, ampliando a escala, capilaridade,
posicionamento da identidade

01 site com mídias sociais integradas; 01 canal de
youtube; 01 plataforma de radioweb com conteúdo
produzido pelos jovens educomunicadores; 01
newsletter; 25 spots de rádio comercial, 25 spots de
radioweb, 04 videos; 2000 kits educativos.

h) Prestar serviços de assessoria e consultoria em eventos e 
projetos, relacionados ao interesse social, incluindo pesquisas, 
mapeamentos, diagnósticos, banco de dados;

3 bancos de dados; 02 mapeamentos situacionais e
dignósticos socioparticipativos alinhados ao Plano de
Bacias do LN

01 mapeamento de casos de COVID-19.

Resultados 2019 e 2020 relativos aos objetivos estatutários
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Resultados 2019 e 2020 relativos aos objetivos estatutários

i) Captar recursos materiais e financeiros junto a organismos 
nacionais e internacionais, públicos e privados, para implementações 
de ações e projetos nas áreas de interesse social;

Captado R$ 1.959.029,00 em edital público do Petrobras
Socioambiental para execução de setembro de 2017 a
setembro de 2019.

Captado R$ 70.000,00 em edital Público da EDP e Instituto
EDP para execução de abril a setembro de 2020.

j) Estabelecer intercâmbio ou parceria com instituições e
organizações públicas ou privadas, congêneres nacionais e
estrangeiras e com comunidade para promoção de atividades nas
áreas de interesse social;

Parceria com ASPEA - Associação Portuguesa de Educação
Ambiental e com Laborátório de Guimarães em Portugal
para intercâmbio de experiências e boas práticas.
Participação ativa nas reuniões e ações do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Litoral Norte de SP e suas Câmaras
técnicas.

Instituição da Rede Colabora Litoral Sem Covid 19 com 12
instituições. Participação ativa nas reuniões e ações do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte de SP e suas
Câmaras técnicas. Apoio ao Festival Black da Quebrada -
Programa Jovem P de Propósito em parceria com a Ideia
Sustentável, a ACEF e a Reprotai que atendem
comunidades vulneráveis de Salvador, BA e o patrocínio da
Ultragas. Apoio à Fatec para a produção de mais de 4500
máscaras faceshields para doação às unidades hospitalares,
serviços de saúde e ao atendimento às mulheres vítimas de
violência doméstica, nos estados de SP e RO. Contemplação
para participar do programa de capacitação de OSCs no
edital Phomenta de fortalecimento do Terceiro Setor.

k) Apoiar e promover projetos próprios e de terceiros.

Aliança OBME - Supereco para a implantação das causas da
OBME de fortalecimento e apoio a mulheres.

Aliança OBME - Supereco para a implantação das causas da
OBME de fortalecimento e apoio a mulheres ganhou muita
escala na realização de eventos virtuais mensais. Apoio ao
Festival Black da Quebrada - Programa Jovem P de
Propósito em parceria com a Ideia Sustentável, a ACEF e a
Reprotai que atendem comunidades vulneráveis de
Salvador, BA e o patrocínio da Ultragas. Apoio à Fatec para a
produção de mais de 4500 máscaras faceshields para
doação às unidades hospitalares, serviços de saúde e ao
atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica,
nos estados de SP e RO. Contemplação para participar do
programa de capacitação de OSCs no edital Phomenta de
fortalecimento do Terceiro Setor. Ingresso do Instituto
Supereco na Teia da Carta da Terra Brasil e a realização
conjunta do Festival Internacional da Carta da Terra.



Análise de resultados 2019 e 2020
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Contextualização do cenário e análise de resultados

❖O Instituto Supereco é uma organização de cunho socioambiental e tem bem claro em seus objetivos, metas e resultados esperados 
o contexto a ser trabalhado. E sempre inova a forma de atuar o contexto nos territórios a partir da leitura crítica dos cenários
apresentados. Portanto, é pelo cenário e pela construção participativa, junto à comunidade e parceiros, dos projetos, programas e 
ações e por demandas espontâneas de terceiros que os objetivos são planejados,  trabalhados, monitorados e avaliados.  

❖O êxito nos impactos positivos que o Programa Tecendo as Águas proporcionou em 2017 a 2019, os quais podem ser conhecidos no 
Relatório de Resultados 2019 publicado em nosso site no item Transparência, representou uma abertura muito consistente de 
impactos e frentes de atuação temáticas com diferentes perfis de público e faixa etária, todas aplicadas, mensuradas, avaliadas; 
resultando, a partir de novembro de 2020, em cinco-subprogramas que podem ser conhecidos no cardápio de projetos para 
captação.  A adaptação destes sub-programas foi o norte para elaborar as estratégias de captação de recursos para 2020/2021 em 
fontes como editais, patrocínio direto, eventos temáticos de arrecadação de recursos,  eventos da Rede São Francisco, venda de 
ecoprodutos nas Feiras itinerantes Beco do Picaré, Festival Tecendo as Águas e Ateliê que começou a ganhar fortalecimento a partir
de dezembro de 2019.    

❖A maior atuação institucional é o litoral norte de SP, região que sobrevive essencialmente do turismo e de atividades derivadas do 
turismo. Portanto, o cenário a partir de março de 2020 com a chegada da Pandemia da Covid-19 ao Brasil afetou seriamente 
qualquer possibilidade de continuidade das ações como se apresentavam até então; agravando-se, ainda, pela fragilidade na 
estrutura hospitalar local e pela decisão que a OSC precisou tomar para evitar qualquer atividade presencial e mudar seu rumo para 
atender emergências da sua equipe, a maioria comunitária, e das comunidades que se relaciona. Assim, esse cenário influenciou 
diretamente na inviabilização das estratégias de captação de recursos como havia sido idealizado (patrocínio para atividades 
presenciais, eventos de arrecadação, feiras, festivais, entre outros) e que podem ser conhecidas no Plano de Captação de Recursos e 
no Cardápio de Projetos institucionais.  



© Direitos reservados ao Instituto Supereco. Proibida a reprodução sem expressa autorização. 

Capas de projetos do Cardápio Institucional 
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Categoria de 
análise

Análise

Cumprimento dos 
objetivos estatutários

Mesmo com o cenário da Pandemia da COVID-19 e com as dificuldades financeiras da OSC em 2020, as atividades, projetos e atuação institucional atenderam todos os 
objetivos estatutários, com a qualidade de sempre e ampliaram horizontes de parcerias no mundo acadêmico (Faculdades e Escolas Técnicas) e projetos de terceiros. 

Número de 
beneficiados x foco 
da atuação

Comparando os números de 2019 e 2020, a instituição conseguiu atender mais pessoas em 2019 (95.178 em atividades formativas) do que em 2020, cujos beneficiados 
foram direcionados para o atendimento as medidas de prevenção à COVID-19 e geração de renda emergencial para as empreendedoras do Núcleo da Rede São Francisco e 
Feira Beco do Picaré  (somando 2903 pessoas diretamente e 20 mil indiretamente nas campanhas educativas do Projeto Alinhavos de Esperança) , assim como mais de 
4.500 pessoas beneficiadas com as máscaras faceshield nos serviços de saúde e cerca de 40 jovens de comunidades de Salvador com o Festival Virtual Black da Quebrada. 
Qualquer possibilidade de trabalho presencial foi inviabilizada e também foi afetado pela diminuição substancial dos recursos financeiros da OSC, uma vez que ela não tem 
cunho assistencialista, mas execução de trabalhos de transformação ambiental e socioambiental. O cenário governamental do desmonte na área ambiental também 
impactou os investimentos nesse contexto. 

Impacto de 
transformação social 
e ambiental

Comparando 2019 com 2020, entendemos que em 2019 tivemos melhores impactos de transformação social e ambiental, pois o trabalho é muito voltado para o caráter 
contínuo e permanente, monitorando o marco zero e os resultados finais, e menos em ações pontuais como tivemos que atuar em 2020. Contudo em 2020 a OSC foi uma 
das pioneiras na região a juntar-se com outros parceiros e criar a Rede Colabora Litoral Sem Covid-19 em curto espaço de tempo e, assim, amparar uma situação 
emergencial nos quatro municípios do litoral norte de SP e em outras regiões do Brasil. O edital da EDP que vencemos em 2020 foi muito importante para gerar renda para 
o Núcleo de Ecoempreendedorismo de mulheres que estavam em situação de muita vulnerabilidade social pela ausência da renda no Turismo. 

Participação em 
espaços de decisão 
de Políticas Públicas

Tanto em 2019 como em 2020, o Instituto Supereco participou ativamente das reuniões e espaços de decisão e de construção de políticas públicas, como Comitês de 
Bacia, Redes e colegiados, Congressos, Eventos multisetoriais etc. Adaptação no cenário da COVID-19 para reuniões online favoreceu muito a participação ativa em várias 
reuniões no mesmo dia.  

Novas frentes e 
fortalecimento

O ano de 2019 terminou com um número expressivo de parcerias institucionais que não envolvem recursos financeiros em espécie. A Aliança Supereco – OBME foi 
fundamental para os impactos nos anos seguintes. Já em 2020, novas frentes no cenário da Pandemia da COVID-19 abriram portas para parcerias que estavam frágeis 
anteriormente como com Universidade e Escolas Técnicas de Ensino Superior. A participação no Programa de Fortalecimento de OSCs do Phomenta foi fundamental para 
a instituição e muito enriquecedor para analisar os pontos fortes e frágeis da instituição e gerou capacidade técnica relevante para membros da equipe que são 
comunitários, como uma oportunidade única. O ingresso na Teia da Carta da Terra Brasil trouxe relevante repercussão internacional para o Supereco, com a realização 
conjunta do Festival Internacional Carta da Terra, assim como a atuação em parceria com a Ideia Sustentável no Festival Black da Quebrada que levou nosso expertise 
técnica para as comunidades periféricas de Salvador, graças ao acesso à tecnologia e as metodologias de trabalho participativo online criadas.  A Aliança OBME – Supereco 
gerou inúmeros eventos online e a participação do Supereco em lives, redes e outras oportunidades de mídia digital aumentaram a visibilidade institucional.      

Adaptabilidade Comparando 2020 com 2019, observou-se um grande crescimento e experiência da atuação da equipe no mundo digital, bem como novas formas de gestão, capacitação e 
trabalho participativo online, graças ao bom uso dos espaços de reuniões online e grupos de whatsapp. 

Fragilidades O aspecto de sustentabilidade financeira da OSC em 2020 foi o mais afetado comparando com o ano de 2019, com pouco tempo hábil devido ao cenário local e nacional  
para identificar formas rápidas de soluções, mas abriu novas frentes de captação até então pouco transitadas pela instituição. Essa área merece muita atenção na 
diversificação de receitas e captação para enfrentamento de cenários emergenciais.  Contudo, apesar das dificuldades houve muito crescimento pessoal e engajamento 
da equipe, valorização do aspecto humanitário que as lideranças já praticam, inovação e fidelização institucional diante de falta de recursos. 
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