
REDE IBEROAMERICANA 
DE FUNDAÇÕES CÍVICAS OU COMUNITÁRIAS 

Uma Rede que trabalha para o desenvolvimento das 

comunidades iberoamericanas por meio do 

fortalecimento das Fundações Cívicas ou Comunitárias 

que atuam na região. A rede estimula a ação conjunta 

e o intercâmbio de experiências entre as fundações, 

impulsionando suas ações e ampliando sua 

contribuição para o desenvolvimento das comunidades 

onde operam. 

A rede conta atualmente com 32 membros de países 

como Brasil, Espanha, México, Portugal e Uruguai.  

Coordenado por: Uma iniciativa de: 



CUBA

SLOVAKIA

COMUNALIA – ALIANZA DE FUNDACIONES 
COMUNITARIAS DE  MÉXICO 

Com o objetivo de fortalecer as fundações comunitárias 
mexicanas, Comunalia promoveu o Curso de 
Especialização em Desenvolvimento de Lideranças para 
Fundações Comunitárias do México, com a participação 
do Instituto Mora. Dentre seus objetivos está o 
fortalecimento das capacidades dos integrantes das 
fundações comunitárias como líderes e agentes de 
mudança ativos no desenvolvimento da sua 
comunidade. O Curso de Especialização é financiado 
por Fundación Kellogg, Fundación Mott, Inter American 
Foundation, e pelas próprias fundações comunitárias 
mexicanas. São 05 módulos (presenciais e virtuais), 
com temas como desenvolvimento local, elaboração 
de projetos, gestão organizacional e liderança e 
estratégias de intervenção. Além disso, são realizados 
intercâmbios que promovem aprendizagem 
colaborativa e troca de experiências. Ao final de 2014 
serão 40 líderes formados, e toda essa experiência 
será sistematizada para dar conta dessa formação, 
além de ter gerado uma rede de docentes 
especializados em Fundações Comunitárias. 

FUNDACIÓN HORTA SUD 

A fundação construiu uma ampla 
parceria com a cooperativa de crédito 
Caixa Popular com o objetivo de 
fortalecer o desenvolvimento da 
comunidade em que opera. Em uma 
das ações da parceria, a Caixa Popular 
aportou recursos para um edital de 
apoio a projetos de desenvolvimento 
cultural ou social, que envolvam a 
colaboração entre associações locais. 
O edital contou também com a 
parceria da Fundación Ugarte e o 
investimento total foi de EUR 9.000,00 
em 2014 e de EUR 20.000,00 previsto 
para 2015. Por meio dessa parceria, 
uma instituição financeira como a 
cooperativa Caixa Popular se tornou 
uma organização de referência para o 
desenvolvimento comunitário na sua 
região de atuação, além de permitir 
que a Fundação Comunitária 
disponibilizasse recursos para 
promover o fortalecimento das 
associações locais.

INSTITUTO RIO 

O Instituto Rio foi criado no ano 2000 
com o objetivo de apoiar e fortalecer 
iniciativas que promovem o desen-
volvimento social da Zona Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. Dentre as 
suas linhas de atuação, realiza apoio 
financeiro a organizações e coletivos 
sociais de base comunitária com 
recursos do Fundo Vera Pacheco 
Jordão. Trata-se de um fundo patrimo-
nial, criado em 2005, a partir de 
doações individuais (de pessoas 
físicas) com a finalidade de investir 
em projetos sociais visando o desen-
volvimento social da região. Uma 
experiência inovadora para o contexto 
brasileiro e inspiradora de novas 
formas de ação social onde investi-
dores sociais contam com a expertise 
da fundação comunitária para ampliar 
o impacto de sua intervenção em uma 
região específica.

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO 
YUCATECO 

A organização foi criada em 2009 por 
iniciativa de líderes de 17 Câmaras 
Empresariais do estado de Yucatán, que 
concordaram em pagar mensalmente ao 
governo um adicional de 0,5% aos 2% 
do imposto sobre a folha de pagamento 
desde que o governo destine uma parte 
deste percentual extra especificamente 
para Programas e Projetos em 04 
grandes eixos: Saúde, Educação, 
Segurança Alimentar e Fortalecimento 
do Capital Social. Em 2011 foi realizado 
o acordo com o governo do estado e a 
partir de março de 2012 a FEYAC 
administra esses recursos gerando 
novas práticas sociais em benefício da 
sociedade Yucateca. FEYAC é a primeira 
réplica no México do modelo 
desenvolvido há 25 anos pela FECHAC, 
fundação comunitária de Chihuahua. 

FUNDAÇÃO ADFP

Após diagnosticar a falta de intervenções comunitárias na 
área da saúde mental, a Fundação ADFP lançou o projeto 
Diferente/IgualMENTE com o objetivo de ajudar as pessoas 
com deficiência intelectual a permanecer  em suas comuni-
dades, evitando a internação em hospitais psiquiátricos e 
facilitando sua inserção social. Para isso articulou parcerias 
com organismos públicos, universidades, iniciativa privada e 
outras organizações da sociedade civil, garantindo apoio 
adequado a essas pessoas. Em 2010 a ADFP recebeu o 
Prêmio “Hospital do Futuro”, na categoria de Serviço Social.

O NOSSO IMPACTO SOCIAL
NO ANO DE 2013:

1950 organizações apoiadas

750.000 pessoas beneficiadas por   
essas organizações

33.000 pessoas apoiadas diretamente

USD 32,2 milhões mobilizados

USD 21,4 milhões investidos  
nas comunidades

As fundações cívicas ou comunitárias 

iberoamericanas compartilham 

muitas características culturais, mas 

também apresentam grande 

diversidade no atendimento às 

necessidades locais. 

Explorando com sucesso a riqueza 

dessa diversidade, juntas as 

fundações cívicas ou comunitárias 

iberoamericanas promovem alto 

impacto social. Inspire-se em 

algumas de nossas histórias, 

conheça mais desse trabalho e 

contribua para avançarmos ainda 

mais no apoio ao desenvolvimento 

de nossa região!

ÁREAS FOCO DO INVESTIMENTO, POR 

ORDEM DE IMPORTÂNCIA:

1. Desenvolvimento
Comunitário 2. Educação

3. Saúde 4. Meio Ambiente

PRINCIPAL ORIGEM DOS RECURSOS 
MOBILIZADOS, POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA:

1. Empresas

2. Prestação de serviço

3. Indivíduos

4. Governo

5. Receitas de investimento



A Rede surgiu em fevereiro de 2013 como resultado de uma conversa internacional 

realizada por iniciativa da Fundación Bertelsmann (www.fundacionbertelsmann.org).

Em maio de 2013 a coordenação da Rede foi transferida ao ICom – Instituto Comunitário 

Grande Florianópolis (www.icomfloripa.org.br), uma fundação comunitária inovadora criada 

em 2005 no sul do Brasil. O ICom coordena as atividades da Rede Iberoamericana de forma 

coletiva, em conjunto com um grupo de fundações cívicas e comunitárias chamado de 

“Tecelões da Rede”.

www.fciberoamerica.org | +55 48 3222-5127 |  icomfloripa@icomfloripa.org.br

BRASIL 

ICom - Instituto Comunitário 
Grande Florianópolis

Instituto Comunitário Baixada 
Maranhense

Instituto Rio 

Rede de Fundos Independentes 
para a Justica Social

MÉXICO

Fundación Comunitaria del Bajío A.C.

Comunalia, Alianza de 
Fundaciones Comunitarias 
México, A.C.

Comunidad A.C.

Corporativa de Fundaciones, A.C.

Fundación del Empresariado 
Yucateco A.C.

Fundación Comunidar, AC..

Fundación Comunitaria Cozumel, IAP

Fundación Comunitaria Malinalco

Fundación Comunitaria OAXACA A.C.

Fundación Comunitaria Puebla IBP

Fundacion Comunitaria de 
Matamoros A.C.

Fundación Comunitaria de la 
Frontera Norte, A.C.

Fundación Internacional de la 
Comunidad, A.C.

Fundación Punta de Mita AC

Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C.

Fundacion del Empresariado 
Sonorense AC

Fundación Merced Coahuila, A.C.

ESPANHA

Fundació Civica Oreneta del 
Vallés

Fundació Horta Sud

Fundació Novessendes de la 

Comunitat Valenciana

Fundación Ciudad de Sigüenza

Fundación Galicia Sustentable

Fundación Igualdad Ciudadana

Fundación Maimona

Fundación Privada Ciutat de Valls

Tot Raval Fundacion Privada

PORTUGAL 

CEBI-Fundação Para o 
Desenvolvimento Comunitário de 
Alverca

Fundação ADFP - Assistência, 
Desenvolvimento e Formação 
Profissional

URUGUAI

Fondo Región Colonia

MEMBROS


