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O Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento 
Humano (IADH) é uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (Oscip), que tem como missão 
“Desenvolver capacidades de pessoas e organizações em 

estratégias e processos de desenvolvimento local sustentável”.

Fundado em 2003, é constituído por profissionais especializados em 
áreas multidisciplinares, com ampla experiência prática em trabalhos 

de campo, em programas e projetos nacionais e internacionais, sob a 
abordagem do desenvolvimento local endógeno. 

O estímulo à cidadania, à solidariedade, ao empreendedorismo e à 
inclusão social são princípios fundamentais do IADH.

A metodologia adotada pelo IADH

A metodologia de referência para o IADH é a Gestão Participativa para o 
Desenvolvimento Local (Gespar), que contempla valores, estratégias, 
conteúdos e ferramentas para a implementação de ações que tenham como 
finalidade o desenvolvimento local sustentável.

 A Gespar tem como pilares o apoio à construção de capital social, a 
diversificação da base econômica local e a governança democrática, 
compreendendo o meio ambiente como ativo de desenvolvimento e elemento 
imprescindível à sustentabilidade. Essa abordagem valoriza, sobretudo, as 
pessoas, a inovação, a criatividade, o protagonismo endógeno, as parcerias, a 
cultura e a identidade local.  

No apoio ao desenvolvimento, as ferramentas da Gespar tanto podem ser 
utilizadas para estratégias de intervenção mais estruturantes e sistêmicas como 
para as mais setoriais, sempre com a visão de processo de mudança, 
intercalando momentos de formação com o exercício concreto da gestão 
compartilhada de ações e projetos.  



A abordagem territorial 
e como trabalhar pelo 
desenvolvimento local 

O IADH está preparado para assessorar e capacitar instituições públicas, empresas 
privadas, entidades do terceiro setor e organizações populares na implementação e 
acompanhamento de programas e projetos, com o enfoque do desenvolvimento 
territorial, sempre preocupados com a eficiência na aplicação dos recursos. 

O Instituto está instrumentalizado para apoiar a formulação de  estratégias 
adequadas para os territórios,  por meio de uma abordagem holística da realidade, 
centrada no ser humano, num processo dialógico de aprendizagem e de construção 
de autonomia dos atores.
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Áreas de atuação 
e produtos

O IADH está apto a desenvolver, com habilidade e 
competência, processos e produtos em diversas áreas. 

São elas:

Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Territorial;
Desenvolvimento Produtivo e Geração de Trabalho e Renda;

Desenvolvimento Rural Sustentável e Agricultura Familiar;
Governança e Turismo Sustentável;

Desenvolvimento Cultural Comunitário;
Desenvolvimento Institucional e Melhoria da Gestão Pública;

Microfinanças e Serviços Financeiros de Base Territorial;
Formação de Agentes Multiplicadores;

Comunicação;
Sistemas de Informações Gerenciais para Monitoramento e Avaliação;

Agenda 21 e Desenvolvimento Ambiental.
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Os territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, ambientais e 
culturais que se constituem em seu potencial de desenvolvimento.

O IADH apoia iniciativas de desenvolvimento local a partir da articulação e 
cooperação de atores locais, lideranças empresariais, comunitárias e 
governamentais. 

Para tanto, trabalha com instrumentos de diagnóstico e planejamento, com 
metodologias participativas e de gestão de conflitos, que ajudam na definição 
de estratégias alternativas de desenvolvimento, com foco no território.

As estratégias de fortalecimento da base econômica local se articulam com as 
ações de fortalecimento organizacional das comunidades e com a criação de 
um entorno político-institucional favorável à inovação, a atividades 
empreendedoras e a ampliação de capacidades locais.  

 Elaboração de diagnósticos locais/territoriais 
participativos;

 Elaboração de planos de desenvolvimento 
local/territorial/regional;

 Desenho e implementação de sistemas de gestão, 
monitoramento e avaliação de projetos territoriais;

 Formação de lideranças e multiplicadores para a 
gestão do desenvolvimento territorial;

 Construção e capacitação de instâncias de gestão 
compartilhada (fóruns, conselhos ou similares);

  Elaboração de projetos com o enfoque territorial.

Planejamento e 
Gestão do 
Desenvolvimento 
Territorial
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Como fortalecer a economia local para gerar trabalho e renda, com o foco da 
inclusão social? O IADH trabalha em duas frentes: identificando e 
fortalecendo os arranjos produtivos locais existentes e delineando novas 
alternativas produtivas para inclusão social. 

A atuação do IADH visa a contribuir para que o território adquira capacidade 
de competir e de ocupar mercados, por meio da formação de redes que vão 
inserir os empreendedores em cadeias produtivas dinâmicas e solidárias.

Nas oficinas de mobilização nas comunidades e organizações produtivas, 
assim como nos eventos de formação para o desenvolvimento empresarial, é 
dada ênfase à agregação de valor aos produtos locais e à diversificação de 
atividades, bem como ao uso de tecnologias que melhor se adaptem aos 
recursos e potencialidades do território.

O eixo produtivo é articulado com o capital humano e social e são 
implementados esforços para que se crie um entorno político-institucional 
favorável às atividades empreendedoras e solidárias.

 Implementação de arranjos institucionais de apoio ao 
fortalecimento de redes/núcleos produtivos locais;

 Estudos da dinâmica econômica local/territorial: 
arranjos e cadeias produtivas e outras 
potencialidades endógenas;

 Elaboração de planos de fortalecimento de arranjos 
produtivos locais;

 Implantação de sistema de monitoramento e gestão 
de arranjos produtivos locais;

 Formação para o desenvolvimento de 
empreedimentos econômicos solidários;

 Formação/integração de redes de empreendedores;

 Assessoria em programas e projetos de 
responsabilidade social privada.

Desenvolvimento 
Produtivo 
e Geração de 
Trabalho e Renda

Produtos
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A agricultura familiar é responsável por parte significativa da produção de 
alimentos e é a principal geradora de postos de trabalho no meio rural 
brasileiro. A agricultura familiar reúne condições potenciais ímpares para o 
desenvolvimento sustentável dos territórios, a partir de sua identidade e 
valores culturais, permitindo moldar a paisagem, conservar os solos e a água 
e preservar a biodiversidade, por meio do manejo sustentável dos recursos 
naturais.
 
O IADH oferece apoio e estratégias para a construção participativa do 
desenvolvimento rural sustentável nos territórios, tendo como focos o 
fortalecimento organizacional dos agricultores e pescadores familiares, sua 
inserção nos mercados de forma competitiva e solidária e a construção de 
políticas públicas que levem em conta seu potencial e suas especificidades.  

 Estudo dos eixos e das cadeias produtivas rurais, 
com foco na agricultura familiar;

 Capacitações nas áreas de organização, gestão, 
beneficiamento da produção e comercialização 
coletiva;

 Diagnóstico de sistemas agrários, pesqueiros e 
agroecossistemas;

 Assessoria para o planejamento e a gestão do 
desenvolvimento rural sustentável;

 Capacitação para elaboração de planos de 
desenvolvimento rural, com foco na agricultura 
familiar e pescadores artesanais.

Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
e Agricultura 
Familiar

Produtos



O turismo é uma atividade econômica que tem um papel relevante na 
geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão socioprodutiva.

É a atividade econômica que possui mais vínculos com o território, pois seus 
principais ativos são endógenos, ou seja, a atratividade do ambiente natural 
e a oferta da cultura material e imaterial.

Para que o turismo se desenvolva de forma sustentável é necessário que 
haja cooperação público-privada entre os diversos atores da cadeia 
produtiva, por meio de uma política descentralizada, que permita a gestão 
compartilhada e participativa de programas e projetos que valorizem e 
qualifiquem as regiões turísticas.

A boa governança, exercida pelas decisões estratégicas  compartilhadas  
entre os atores públicos e privados do segmento turístico,  é um fator  muito 
importante de competitividade na atual sociedade do conhecimento.

Governança 
e Turismo 
Sustentável

 Construção de estratégias para o desenvolvimento do 
turismo sustentável;

 Apoio à constituição e fortalecimento de colegiados de 
cooperação público-privada;

 Planejamento participativo das regiões turísticas;

 Capacitação das instâncias de governança em 
planejamento e gestão: fóruns, conselhos, agências de 
desenvolvimento, entre outras;

 Assessoria técnica à construção de instâncias de 
governança municipais, regionais, estaduais e nacionais;

 Formação de equipes técnicas, lideranças empresariais 
e gestores públicos em governança, desenvolvimento 
territorial e turismo sustentável;

 Apoio ao planejamento e à gestão de ações e projetos 
culturais, que promovam o desenvolvimento turístico do 
território.

Produtos
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Desenvolvimento comunitário é o processo por meio do qual a comunidade 
amadurece em relação a si mesma e a seus potenciais. O sentido de 
comunidade local vincula-se a uma identidade comum e à obtenção de 
cumplicidades que transcendem aos interesses divergentes. 

Quando esse desenvolvimento alia-se a ações de arte-cultura, inúmeros são 
os resultados alcançados: fortalecimento da identidade local; ampliação de 
cumplicidades e protagonismos; fomento à criação artística no território; 
potencialização da interrelação e do intercâmbio artístico dos jovens, dentro e 
fora da comunidade; valorização da imagem da comunidade; melhoria da 
convivência e do civismo da população nas relações sociais e comunitárias; 
mudanças de comportamentos e hábitos; entre outros.

Ações de desenvolvimento cultural comunitário contribuem ainda para a 
inserção socioprodutiva dos artistas e demais profissionais da cultura do 
território trabalhado, a partir da ampliação da capacidade de gestão de suas 
atividades, serviços e produtos culturais. 

As propostas de capacitação apresentadas pretendem, portanto, contribuir 
para o desenvolvimento sustentável, criando competência local para o 
desenvolvimento cultural do território. 

 Construção de estratégias para o desenvolvimento 
cultural do território;

 Apoio à criação e fortalecimento de 
institucionalidades que atuam na área de 
desenvolvimento cultural;

 Capacitação de fóruns de cultura, conselhos, entre 
outras instâncias;

 Formação de agentes locais de desenvolvimento 
cultural;

 Apoio ao planejamento e à gestão de ações e 
projetos culturais que promovam o desenvolvimento 
turístico do território.

Desenvolvimento 
Cultural 
Comunitário 

Produtos



A sociedade cobra cada vez mais dos políticos e gestores públicos 
compromissos e resultados de governo. Todo governo é fruto de uma disputa 
política e deve passar por um processo de planejamento para transformar seus 
compromissos de campanha em projetos e ações. Tem que fazer escolhas 
estratégicas ao lidar com a escassez de recursos frente às demandas da 
comunidade. 

O desafio da gestão pública é alocar os recursos públicos da melhor forma, 
a fim de gerar benefícios para a sociedade. Há dois grandes pilares de uma 
gestão pública de qualidade: o exercício da ética e a busca de eficiência. 
O primeiro está relacionado à transparência das ações e ao respeito à 
participação e controle social. O segundo refere-se à obtenção de resultados 
a um menor custo. 

É preciso inovar e criar instrumentos práticos de gestão, envolvendo as 
pessoas que se comprometerem com esse novo modelo de gestão. 

O IADH trabalha o fortalecimento institucional de governos, sejam órgãos da 
esfera federal, governos estaduais ou municipais, capacitando e 
instrumentalizando seus gestores e as equipes técnicas.

Desenvovimento 
Institucional e 
Melhoria da 
Gestão Pública

 Processo de planejamento estratégico, Plano Plurianual 
(PPA), planos setoriais, planos territoriais e orçamento 
participativo e territorializado;

 Sistema de gestão por resultado, a partir de definição e 
pactuação de indicadores e monitoramento dos 
resultados de governo;

 Sistema de gestão por projeto e  monitoramento da 
execução;

 Sistema de avaliação de desempenho dos servidores e 
gestores públicos, com fins de qualificação, promoção e 
premiação por resultados;

 Construção de termos de parcerias e consórcios 
interinstitucionais;

 Criação de novas institucionalidades (fóruns, conselhos, 
agências de desenvolvimento), voltadas para apoiar o 
desenvolvimento territorial;

 Formação de redes interinstitucionais e de gestores 
públicos.

Produtos
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As diversas iniciativas de promoção do desenvolvimento territorial no Brasil 
esbarram na problemática da concentração e rigidez do sistema financeiro. 
A oferta atual de financiamento e os canais institucionais existentes não 
conseguem atender às necessidades da população de baixa renda, em 
especial dos agricultores familiares e microempreendedores. 

A construção de canais de crédito e serviços financeiros mais adequados e 
permanentes, no âmbito do território, é crucial para os processos de 
desenvolvimento local. 

O IADH, juntamente com a temática do desenvolvimento produtivo e da 
dinamização das economias locais, oferece suporte técnico para o 
desenvolvimento das microfinanças. Atua com o desenho e implementação de 
políticas e programas de apoio ao segmento das microfinanças, nas esferas 
nacional, estadual ou municipal. Também desenvolve projetos de organizações 
microfinanceiras de base territorial.

 Análise da oferta e demanda microfinanceira, com 
foco no território;

 Nivelamento conceitual sobre microfinanças das 
equipes técnicas e das organizações executoras de 
programas de desenvolvimento territorial: a 
inadequação da demanda e da oferta de crédito no 
meio rural e urbano; os pressupostos básicos das 
microfinanças e os modelos de organizações 
microfinanceiras de base local, inclusive o 
cooperativismo de crédito e bancos comunitários;

 Sensibilização e mobilização de lideranças locais e 
parceiros institucionais para constituir organizações 
microfinanceiras com base na comunidade (projeto 
conceitual da organização microfinanceira);

 Elaboração do projeto técnico/plano de negócios da 
organização microfinanceira, inclusive para captação 
de recursos;

 Assistência técnica à implementação de novas 
organizações microfinanceiras e fortalecimento das 
existentes: cursos de formação de agentes de 
crédito, dirigentes e gerentes de organizações 
microfinanceiras, desenho de novos produtos e 
metodologias e acompanhamento dos resultados;

 Avaliação de programas de apoio às microfinanças e 
de organizações microfinanceiras.

Microfinanças 
e Serviços 
Financeiros de 
Base Territorial

Produtos

$
$ $



As bases para a sustentabilidade de qualquer proposta de desenvolvimento no 
mundo contemporâneo são as pessoas (capital humano) e as suas 
organizações articuladas num clima de cooperação (capital social).

Em suas estratégias pedagógicas de formação de recursos humanos para o 
desenvolvimento, o IADH considera o desenvolvimento do indivíduo como um 
todo, as suas dimensões racional, emocional e espiritual, estimulando o 
conhecimento pessoal dos “modelos mentais” (crenças, imagens e 
pressupostos), o reforço da autoestima, o contato com as suas próprias 
limitações, bloqueios e potenciais, e o desenvolvimento do comportamento 
assertivo e empreendedor.

Também trabalha o fortalecimento do capital social, buscando a construção de 
um ambiente de confiança, cooperação e solidariedade entre as pessoas. 
Atua, ainda, buscando o desenvolvimento do senso de equipe, da construção 
compartilhada de conhecimentos e de uma cultura de solidariedade, na busca 
de oportunidades e soluções para problemas coletivos.

Formação de 
Agentes e 
Multiplicadores 

 Formação de equipes e times de trabalho;

 Capacitação para a gestão de conflitos;

 Formação de agentes de desenvolvimento;

 Formação de multiplicadores para o desenvolvimento 
local;

 Capacitação para compreensão dos processos grupais 
(teorias e ferramentas);

 Eventos para o desenvolvimento pessoal nas 
organizações (workshops, cursos, palestras, seminários 
sobre temas como motivação, liderança situacional, 
inteligência emocional e criatividade na solução de 
problemas).

Produtos

Portfólio IADH12



Portfólio IADH 13

A comunicação permeia todas as ações e atividades humanas, sendo uma 
forte aliada do desenvolvimento local. Contribui para empoderar os atores, 
estimular a organização comunitária e institucional, fortalecendo a 
democracia, a transparência e o controle social dos processos de 
desenvolvimento.

O IADH desenvolve estratégias de comunicação, tendo como meta contribuir 
para a sustentabilidade das ações de desenvolvimento local, além do 
fortalecimento das identidades e divulgação das potencialidades do território. 
Fomenta a integração dos atores locais, nos espaços de mediação e 
concertação, por meio do entendimento da comunicação como um campo 
básico e essencial de diálogo.

Dessa forma, o IADH valoriza o melhor tratamento da informação, nas 
diversidades de conteúdos, para que os agentes locais se tornem produtores 
de informação. Contribui, assim, para a liberdade de expressão individual e 
coletiva, de todas as diversidades (gênero, etnia/raça, orientação sexual, 
cultura), colaborando para a democratização do conhecimento, entendendo a 
comunicação como um direito humano, um campo gerador, produtor e 
disseminador de conhecimento;

 Realização de oficinas de comunicação para 
sensibilização e mobilização de atores, com fins à 
criação de estratégias, elaboração de planos e 
construção de ferramentas de comunicação;

 Capacitação de profissionais que atuam na área de 
comunicação, tendo como foco o fortalecimento e a 
divulgação das ações de desenvolvimento local;

 Capacitação em assessoria de imprensa; 

 Consultoria de comunicação para a divulgação de 
matérias na mídia, elaboração de jornais impressos, 
programetes de rádio, vídeos temáticos, além de 
construção de clipping;

 Confecção, edição, elaboração e revisão de textos 
para cartilhas, documentos, livros, entre outros; 

 Assessoria em ações de marketing e criação de 
peças e textos publicitários;

 Fomento à criação de redes de comunicadores 
locais, potencializando o acesso dos agentes locais 
aos veículos de comunicação da região;

 Estímulo à utilização das mídias sociais, como 
estratégias de divulgação das ações de 
desenvolvimento local.

Comunicação Produtos



O monitoramento e avaliação são processos que fazem parte do ciclo da 
gestão de qualquer organização na execução de seus programas e projetos. 

Num modelo integrado de gestão, o monitoramento é o processo de 
observação e análise do desenvolvimento das atividades, do uso dos recursos 
e da produção de resultados, por meio da aferição de indicadores. Já o 
processo de avaliação demonstra se os objetivos e mudanças de longo prazo 
foram cumpridos, assim como sua sustentabilidade, por meio de indicadores 
de impacto na sociedade.

Com forte expertise em dinâmicas de desenvolvimento local em toda a sua 
complexidade e visão sistêmica, o IADH dispõe de instrumentos para 
desenvolver Sistema de Informações Gerenciais (SIG) como componente do 
modelo integrado de gestão em apoio ao desenvolvimento local.

O SIG tem como funções básicas: a coleta (ou recuperação), processamento, 
armazenamento e distribuição de informações, para dar suporte à tomada de 
decisão, proporcionando a sustentação administrativa (planejamento, 
organização, direção e controle) para otimizar os resultados esperados.

O SIG é, também, um instrumento de apoio à gestão do conhecimento, um 
espaço de reflexão crítica e de aprendizagem, de transparência e visibilidade, 
de fortalecimento dos processos participativos. Pode ser desenvolvido e 
implementado em nível de um território, de uma organização ou de um 
programa ou projeto específico.

Sistemas de 
Informações Gerenciais 
para Monitoramento e 
Avaliação

 Cursos de monitoramento e avaliação de impacto de 
programas e projetos;

 Desenho de sistemas de monitoramento e avaliação 
participativa territorial, municipal ou de organizações;

 Desenvolvimento de Sistema Informatizado de 
Informações Gerenciais (SIG), de base territorial, 
municipal ou de uma organização;

 Avaliação de programas e projetos em áreas correlatas 
ao desenvolvimento territorial.

Produtos
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No século XXI, o assunto que mais preocupa a humanidade é o meio 
ambiente. Prova disso é que o desenvolvimento desejado por todos passou a 
ser chamado de “sustentável”. 

O novo processo civilizatório fundamenta-se na construção do relacionamento 
harmonioso entre o ser humano e o ambiente. Na compreensão do valor vital 
dos ativos ambientais. Na inserção do meio ambiente no cotidiano, como 
dever e como direito humano conquistado e a conquistar, como bem de uso 
comum, de responsabilidade coletiva, cuja conservação a sociedade deve 
firmar uma agenda de compromissos.

O IADH tem como propósito contribuir para que as comunidades e instituições 
desenvolvam uma nova cultura e mentalidade ambiental, visando à melhoria 
da qualidade de vida das populações locais/regionais e a abertura de 
caminhos para uma sociedade sustentável.

 Desenho e implementação de estratégias para o 
desenvolvimento ambiental, focados na valorização 
dos ativos locais/regionais;

 Assessoria à construção participativa e à 
implementação da Agenda 21 local/regional;

 Assessoria e capacitação para apoiar projetos 
ambientais.

Produtos

Agenda 21 
e Desenvolvimento 
Ambiental
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 Cooperação técnica para o desenvolvimento e implantação de modelo de 
gestão nos perímetros de irrigação Glória, na Bahia, e Brígida, Pernambuco, 
pertencentes ao sistema Itaparica. 2006/2007

 Consultoria para a implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação do 
Programa de Desenvolvimento Territorial da CNI, em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Contempla monitoramento de 
quatro Arranjos Produtivos Locais: rochas ornamentais, no Espírito Santo, 
metal-mecânico, em Pernambuco (Suape), madeira-móveis, no Acre, e 
automobilístico, em Goiás. 2009/2011

 Elaboração de conteúdo para o Curso de Desenvolvimento Territorial a 
Distância, oferecido pelo Ministério da Integração Nacional para todo o País, 
com suporte de conteúdo, desenvolvimento de teleconferências e o 
acompanhamento técnico‐pedagógico. Abrangência nacional. 2007

 Elaboração de conteúdos, formação de tutores para o Ministério do Turismo. 
2008/2010

 Desenvolvimento das ações de mobilização, organização social e mapeamento 
socioeconômico e ambiental (avaliação de diagnóstico e de processo) e 
fortalecimento de cadeias produtivas do território, no âmbito do projeto de 
Desenvolvimento Sustentável Urucuia/Grande Sertão, Minas Gerais. 
2009/2010

 Apoio ao desenvolvimento local através do Programa Bombando Cidadania, 
uma iniciativa do Instituto Walmart: fortalecimento da organização social da 
comunidade da Bomba do Hemetério, no Recife, Pernambuco, mobilização de 
seus ativos culturais, formação de lideranças locais, assessoria à elaboração e 
gestão de projetos contribuindo para a melhoria do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do bairro. 2008/2012

 Programa de Incubação Social para o Desenvolvimento Local (Pinc). 
2010/2012

 Construção da Agenda 21 Local e apoio à implementação de projetos 
ambientais. 2010/2012

 Comunicação Comunitária e Formação de Agentes de Comunicação. 
2010/2012

Trabalhos Desenvolvidos

Instituto  Walmart 

Companhia de 
Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco 
(CODEVASF)

 Apoio ao desenvolvimento sustentável de territórios rurais. 2008/2011 

 Projeto de apoio à formação de gestores de empreendimentos econômicos. 
2008/2011

 Apoio à implementação de ações nacionais, regionais, estaduais e territoriais, com foco 
no fortalecimento da gestão social do desenvolvimento territorial e na formação de 
seus agentes. 2010/2012

 Desenho de uma Política Territorial para o Plano Nacional de Pesca e Aquicultura e 
apoio à adoção da abordagem territorial do desenvolvimento junto aos programas e 
ações desenvolvidas.   

 Assessoria na implantação da Política Territorial da Pesca e Aquicultura, apoio à 
implantação da estratégia territorial do Plano Mais Pesca, elaboração de estudos da 
cadeia produtiva da pesca, elaboração e planos territoriais da pesca e aquicultura, 
diagnósticos de empreendimentos pesqueiros coletivos, constituição de instâncias de 
gestão compartilhada nos territórios da pesca, capacitação de lideranças e de técnicos 
nos territórios. 2009/2011

 Aperfeiçoamento organizacional e desenvolvimento de Sistemas de Informações em 
apoio ao Sistema de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Pesca e Aquicultura. 
Contempla o desenvolvimento do modelo de monitoramento e avaliação do Plano Mais 
Pesca, com sistema informatizado e conexão com o PPA do Ministério. 2008/2010

 Convênio para avaliação quantitativa e qualitativa do Programa Nacional de Apoio às 
Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc), compreendendo a avaliação das 
incubadoras universitárias, a avaliação dos empreendimentos econômicos solidários e a 
avaliação da gestão do Programa, utilizando a metodologia participativa junto a atores 
e beneficiários. Abrangência nacional. 2010/2011

 Realização de diagnóstico da situação das instâncias de governança em regiões 
turísticas e apoio à constituição dos colegiados dessas regiões. Abrangência nacional. 
2007/2008

 Cooperação técnica para apoio à gestão descentralizada e compartilhada da política 
nacional de turismo: acompanhamento e fortalecimento dos fóruns e conselhos 
estaduais de turismo. Abrangência nacional. 2008/2011 

 Cooperação técnica para fortalecer a gestão das instâncias  de governança nas 59 
regiões turísticas prioritárias do Brasil. Abrangência nacional. 2009/2011

 Avaliação do Programa Nacional de Regionalização do Turismo. Abrangência nacional. 
2010 

 Estruturação do roteiro e implantação do Circuito Turístico Bomba Cultural no bairro da 
Bomba do Hemetério, Recife, Pernambuco. 2010/2011

 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão 
Universitária da Universidade
Federal de Santa Catarina 
(FAPEU)

Fundação Banco do Brasil  

Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

 Carta de Acordo firmada para a sistematização da metodologia do Projeto de 
Desenvolvimento de Comunidades Costeiras do Ministério da Pesca e 
Aquicultura: organização do material didático do referencial metodológico, 
elaboração de cartilhas e cadernos técnicos a partir da experiência das 
comunidades e capacitação de equipes. Nordeste do Brasil. 2009/2011

 Avaliação de Políticas Públicas e do Projeto Organização Produtva de 
Comunidades (Produzir). 2010/2011

 
     
 Capacitação de gestores de organizações microfinanceiras em Cabo Verde 

(2009) e apoio técnico na elaboração do Plano de Negócios do Programa de 
Microcrédito do Banco da Amazônia. 2010

 Implementação de atividades de capacitação em apoio à política estadual de 
desenvolvimento regional, envolvendo apoio à elaboração de planos regionais, 
capacitação de comitês regionais para a gestão compartilhada e capacitação 
de lideranças regionais em arranjos produtivos locais. 2005/2006

 

 
 Apoio na capacitação de técnicos nas temáticas do desenvolvimento territorial 

e microfinanças. Abrangência nacional. 2009/2010

 Elaboração e edição de quatro livros, a seguir listados: 

Desenvolvimento Local - Trajetórias e Desafios. 2006
Desenvolvimento Local e Participação Social. 2007
Desenvolvimento Local e a Nova Governança. 2009
A Experiência de Desenvolvimento Local na Bomba do Hemetério: 
Um Olhar sobre a Concepção Pedagógica. 2011
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 Cooperação técnica para o desenvolvimento e implantação de modelo de 
gestão nos perímetros de irrigação Glória, na Bahia, e Brígida, Pernambuco, 
pertencentes ao sistema Itaparica. 2006/2007

 Consultoria para a implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação do 
Programa de Desenvolvimento Territorial da CNI, em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Contempla monitoramento de 
quatro Arranjos Produtivos Locais: rochas ornamentais, no Espírito Santo, 
metal-mecânico, em Pernambuco (Suape), madeira-móveis, no Acre, e 
automobilístico, em Goiás. 2009/2011

 Elaboração de conteúdo para o Curso de Desenvolvimento Territorial a 
Distância, oferecido pelo Ministério da Integração Nacional para todo o País, 
com suporte de conteúdo, desenvolvimento de teleconferências e o 
acompanhamento técnico‐pedagógico. Abrangência nacional. 2007

 Elaboração de conteúdos, formação de tutores para o Ministério do Turismo. 
2008/2010

 Desenvolvimento das ações de mobilização, organização social e mapeamento 
socioeconômico e ambiental (avaliação de diagnóstico e de processo) e 
fortalecimento de cadeias produtivas do território, no âmbito do projeto de 
Desenvolvimento Sustentável Urucuia/Grande Sertão, Minas Gerais. 
2009/2010

 Apoio ao desenvolvimento local através do Programa Bombando Cidadania, 
uma iniciativa do Instituto Walmart: fortalecimento da organização social da 
comunidade da Bomba do Hemetério, no Recife, Pernambuco, mobilização de 
seus ativos culturais, formação de lideranças locais, assessoria à elaboração e 
gestão de projetos contribuindo para a melhoria do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do bairro. 2008/2012

 Programa de Incubação Social para o Desenvolvimento Local (Pinc). 
2010/2012

 Construção da Agenda 21 Local e apoio à implementação de projetos 
ambientais. 2010/2012

 Comunicação Comunitária e Formação de Agentes de Comunicação. 
2010/2012

Ministério do Trabalho 
e Emprego 
Secretaria Nacional 
de Economia
Solidária (SENAES)

Ministério do 
Desenvolvimento 
Agrário (MDA)

Ministério da Pesca e 
Aquicultura (MPA)

 Apoio ao desenvolvimento sustentável de territórios rurais. 2008/2011 

 Projeto de apoio à formação de gestores de empreendimentos econômicos. 
2008/2011

 Apoio à implementação de ações nacionais, regionais, estaduais e territoriais, com foco 
no fortalecimento da gestão social do desenvolvimento territorial e na formação de 
seus agentes. 2010/2012

 Desenho de uma Política Territorial para o Plano Nacional de Pesca e Aquicultura e 
apoio à adoção da abordagem territorial do desenvolvimento junto aos programas e 
ações desenvolvidas.   

 Assessoria na implantação da Política Territorial da Pesca e Aquicultura, apoio à 
implantação da estratégia territorial do Plano Mais Pesca, elaboração de estudos da 
cadeia produtiva da pesca, elaboração e planos territoriais da pesca e aquicultura, 
diagnósticos de empreendimentos pesqueiros coletivos, constituição de instâncias de 
gestão compartilhada nos territórios da pesca, capacitação de lideranças e de técnicos 
nos territórios. 2009/2011

 Aperfeiçoamento organizacional e desenvolvimento de Sistemas de Informações em 
apoio ao Sistema de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Pesca e Aquicultura. 
Contempla o desenvolvimento do modelo de monitoramento e avaliação do Plano Mais 
Pesca, com sistema informatizado e conexão com o PPA do Ministério. 2008/2010

 Convênio para avaliação quantitativa e qualitativa do Programa Nacional de Apoio às 
Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc), compreendendo a avaliação das 
incubadoras universitárias, a avaliação dos empreendimentos econômicos solidários e a 
avaliação da gestão do Programa, utilizando a metodologia participativa junto a atores 
e beneficiários. Abrangência nacional. 2010/2011

 Realização de diagnóstico da situação das instâncias de governança em regiões 
turísticas e apoio à constituição dos colegiados dessas regiões. Abrangência nacional. 
2007/2008

 Cooperação técnica para apoio à gestão descentralizada e compartilhada da política 
nacional de turismo: acompanhamento e fortalecimento dos fóruns e conselhos 
estaduais de turismo. Abrangência nacional. 2008/2011 

 Cooperação técnica para fortalecer a gestão das instâncias  de governança nas 59 
regiões turísticas prioritárias do Brasil. Abrangência nacional. 2009/2011

 Avaliação do Programa Nacional de Regionalização do Turismo. Abrangência nacional. 
2010 

 Estruturação do roteiro e implantação do Circuito Turístico Bomba Cultural no bairro da 
Bomba do Hemetério, Recife, Pernambuco. 2010/2011

 

 Carta de Acordo firmada para a sistematização da metodologia do Projeto de 
Desenvolvimento de Comunidades Costeiras do Ministério da Pesca e 
Aquicultura: organização do material didático do referencial metodológico, 
elaboração de cartilhas e cadernos técnicos a partir da experiência das 
comunidades e capacitação de equipes. Nordeste do Brasil. 2009/2011

 Avaliação de Políticas Públicas e do Projeto Organização Produtva de 
Comunidades (Produzir). 2010/2011

 
     
 Capacitação de gestores de organizações microfinanceiras em Cabo Verde 

(2009) e apoio técnico na elaboração do Plano de Negócios do Programa de 
Microcrédito do Banco da Amazônia. 2010

 Implementação de atividades de capacitação em apoio à política estadual de 
desenvolvimento regional, envolvendo apoio à elaboração de planos regionais, 
capacitação de comitês regionais para a gestão compartilhada e capacitação 
de lideranças regionais em arranjos produtivos locais. 2005/2006

 

 
 Apoio na capacitação de técnicos nas temáticas do desenvolvimento territorial 

e microfinanças. Abrangência nacional. 2009/2010

 Elaboração e edição de quatro livros, a seguir listados: 

Desenvolvimento Local - Trajetórias e Desafios. 2006
Desenvolvimento Local e Participação Social. 2007
Desenvolvimento Local e a Nova Governança. 2009
A Experiência de Desenvolvimento Local na Bomba do Hemetério: 
Um Olhar sobre a Concepção Pedagógica. 2011

Ministério do Turismo 



 Cooperação técnica para o desenvolvimento e implantação de modelo de 
gestão nos perímetros de irrigação Glória, na Bahia, e Brígida, Pernambuco, 
pertencentes ao sistema Itaparica. 2006/2007

 Consultoria para a implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação do 
Programa de Desenvolvimento Territorial da CNI, em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Contempla monitoramento de 
quatro Arranjos Produtivos Locais: rochas ornamentais, no Espírito Santo, 
metal-mecânico, em Pernambuco (Suape), madeira-móveis, no Acre, e 
automobilístico, em Goiás. 2009/2011

 Elaboração de conteúdo para o Curso de Desenvolvimento Territorial a 
Distância, oferecido pelo Ministério da Integração Nacional para todo o País, 
com suporte de conteúdo, desenvolvimento de teleconferências e o 
acompanhamento técnico‐pedagógico. Abrangência nacional. 2007

 Elaboração de conteúdos, formação de tutores para o Ministério do Turismo. 
2008/2010

 Desenvolvimento das ações de mobilização, organização social e mapeamento 
socioeconômico e ambiental (avaliação de diagnóstico e de processo) e 
fortalecimento de cadeias produtivas do território, no âmbito do projeto de 
Desenvolvimento Sustentável Urucuia/Grande Sertão, Minas Gerais. 
2009/2010

 Apoio ao desenvolvimento local através do Programa Bombando Cidadania, 
uma iniciativa do Instituto Walmart: fortalecimento da organização social da 
comunidade da Bomba do Hemetério, no Recife, Pernambuco, mobilização de 
seus ativos culturais, formação de lideranças locais, assessoria à elaboração e 
gestão de projetos contribuindo para a melhoria do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do bairro. 2008/2012

 Programa de Incubação Social para o Desenvolvimento Local (Pinc). 
2010/2012

 Construção da Agenda 21 Local e apoio à implementação de projetos 
ambientais. 2010/2012

 Comunicação Comunitária e Formação de Agentes de Comunicação. 
2010/2012
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Planet Finance do Brasil

 Apoio ao desenvolvimento sustentável de territórios rurais. 2008/2011 

 Projeto de apoio à formação de gestores de empreendimentos econômicos. 
2008/2011

 Apoio à implementação de ações nacionais, regionais, estaduais e territoriais, com foco 
no fortalecimento da gestão social do desenvolvimento territorial e na formação de 
seus agentes. 2010/2012

 Desenho de uma Política Territorial para o Plano Nacional de Pesca e Aquicultura e 
apoio à adoção da abordagem territorial do desenvolvimento junto aos programas e 
ações desenvolvidas.   

 Assessoria na implantação da Política Territorial da Pesca e Aquicultura, apoio à 
implantação da estratégia territorial do Plano Mais Pesca, elaboração de estudos da 
cadeia produtiva da pesca, elaboração e planos territoriais da pesca e aquicultura, 
diagnósticos de empreendimentos pesqueiros coletivos, constituição de instâncias de 
gestão compartilhada nos territórios da pesca, capacitação de lideranças e de técnicos 
nos territórios. 2009/2011

 Aperfeiçoamento organizacional e desenvolvimento de Sistemas de Informações em 
apoio ao Sistema de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Pesca e Aquicultura. 
Contempla o desenvolvimento do modelo de monitoramento e avaliação do Plano Mais 
Pesca, com sistema informatizado e conexão com o PPA do Ministério. 2008/2010

 Convênio para avaliação quantitativa e qualitativa do Programa Nacional de Apoio às 
Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc), compreendendo a avaliação das 
incubadoras universitárias, a avaliação dos empreendimentos econômicos solidários e a 
avaliação da gestão do Programa, utilizando a metodologia participativa junto a atores 
e beneficiários. Abrangência nacional. 2010/2011

 Realização de diagnóstico da situação das instâncias de governança em regiões 
turísticas e apoio à constituição dos colegiados dessas regiões. Abrangência nacional. 
2007/2008

 Cooperação técnica para apoio à gestão descentralizada e compartilhada da política 
nacional de turismo: acompanhamento e fortalecimento dos fóruns e conselhos 
estaduais de turismo. Abrangência nacional. 2008/2011 

 Cooperação técnica para fortalecer a gestão das instâncias  de governança nas 59 
regiões turísticas prioritárias do Brasil. Abrangência nacional. 2009/2011

 Avaliação do Programa Nacional de Regionalização do Turismo. Abrangência nacional. 
2010 

 Estruturação do roteiro e implantação do Circuito Turístico Bomba Cultural no bairro da 
Bomba do Hemetério, Recife, Pernambuco. 2010/2011

 

Programa das Nações 
Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e 
Governo do Estado de 
Santa Catarina

 Carta de Acordo firmada para a sistematização da metodologia do Projeto de 
Desenvolvimento de Comunidades Costeiras do Ministério da Pesca e 
Aquicultura: organização do material didático do referencial metodológico, 
elaboração de cartilhas e cadernos técnicos a partir da experiência das 
comunidades e capacitação de equipes. Nordeste do Brasil. 2009/2011

 Avaliação de Políticas Públicas e do Projeto Organização Produtva de 
Comunidades (Produzir). 2010/2011

 
     
 Capacitação de gestores de organizações microfinanceiras em Cabo Verde 

(2009) e apoio técnico na elaboração do Plano de Negócios do Programa de 
Microcrédito do Banco da Amazônia. 2010

 Implementação de atividades de capacitação em apoio à política estadual de 
desenvolvimento regional, envolvendo apoio à elaboração de planos regionais, 
capacitação de comitês regionais para a gestão compartilhada e capacitação 
de lideranças regionais em arranjos produtivos locais. 2005/2006

 

 
 Apoio na capacitação de técnicos nas temáticas do desenvolvimento territorial 

e microfinanças. Abrangência nacional. 2009/2010

 Elaboração e edição de quatro livros, a seguir listados: 

Desenvolvimento Local - Trajetórias e Desafios. 2006
Desenvolvimento Local e Participação Social. 2007
Desenvolvimento Local e a Nova Governança. 2009
A Experiência de Desenvolvimento Local na Bomba do Hemetério: 
Um Olhar sobre a Concepção Pedagógica. 2011

Sebrae Nacional

Livros publicados 
pelo IADH

Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura 
e Alimentação (FAO) 
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