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Este Relatório de Gestão tem o objetivo de divulgar e registrar 
os resultados e os avanços obtidos pela Federação das 
Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes) em 
2016. O material mostra que, com uma gestão transparente e 
alinhada com a essência do Terceiro Setor, a instituição tem 
tido uma atuação firme e constante em prol do crescimento, da 
profissionalização e do fortalecimento das organizações filiadas.
            
A relevância do trabalho desenvolvido pela diretoria, pelo 
Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal e com apoio de 
parceiros e mantenedores fica comprovada por meio das 
atividades realizadas durante o ano. Palestras, treinamentos, 
fórum e rodas de conversa movimentaram a agenda de eventos.
 
Todas essas ações são fruto da união de pessoas e entidades 
que acreditam no poder da cooperação e do voluntariado 
para provocar mudanças sociais, ambientais e econômicas e, 
consequentemente, transformar realidades. Mesmo diante dos 
desafios, elas mostram que é possível fazer a diferença.
 

Empenho na 
atuação em rede

apresentação

do Terceiro Setor
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Muitas palavras poderiam definir o ano 
de 2016, mas, para nós, da Fundaes, 
a palavra que melhor expressa tudo 
o que vivemos foi desafio. Fomos 
desafiados pela situação política e 
econômica do Brasil, pelas dificuldades 
de nossas filiadas e pelo cenário do 
Terceiro Setor como um todo. E quando 
somos desafiados, também somos 
impulsionados a encontrar soluções. Foi 
assim que conseguimos passar por todas 
as dificuldades encontradas ao longo do 
caminho e tirar uma lição de cada uma 
delas.
 
Um dos nossos primeiros aprendizados 
foi com a nova sede: depois de muita 
reflexão, percebemos que não era 
necessário ter um espaço físico para 
a Fundaes. Fechamos a sala onde a 
entidade ficava, passamos a trabalhar 
em home office e conseguimos um 
local gratuito para arquivar toda a 
documentação. Resultado: uma economia 
significativa com corte de despesas fixas 
como aluguel, condomínio, água, energia 
e internet, entre outros. Essa mudança 
no formato, que já é tendência entre as 
empresas mais jovens, mas um paradigma 
para muitos, mostrou que é possível atuar 
em um novo formato e que devemos 
avaliar o quão importante e necessário é 
ter um ponto físico com altos custos.

A realização dos nossos eventos seguiu 
o calendário planejado para o ano e a 
participação das entidades, apesar de um 
pouco menor que nos anos anteriores, 
nos possibilitou enxergar uma nova 
necessidade. Embora aprendam muito nas 
capacitações, as filiadas sentiam falta de 
um apoio na prática, durante a execução 
das atividades e dentro da sua realidade 
diária. Por isso, em 2016, avançamos 
na montagem de um grupo em parceria 
com o Centro Universitário Faesa para 
atender em 2017 as demandas in loco. 
Será um apoio presencial de especialistas, 
que irão tirar dúvidas e acompanhar o 
trabalho desenvolvido no dia a dia das 
organizações filiadas.
 
Outro ponto positivo do ano foi o início 
da participação efetiva da diretoria 
empossada em 2015. Com a mudança 
do nosso Estatuto, conseguimos 
desenvolver uma atuação em grupo, 
com todos participando das decisões. 
Com a presença de pessoas experientes, 
que entendem do Terceiro Setor, essa 
atuação conjunta contribuiu muito com o 
desenvolvimento da gestão.
 
Também conseguimos fazer uma 
mobilização e nos reaproximarmos de 
outras entidades atuantes no Terceiro 
Setor do Espírito Santo, como o Coletivo 

Um ano simplesmente 
desafiador

mensagem
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Terceiro Setor Conectado. E mais: 
conquistamos uma vaga no Conselho de 
Cidadania da Findes – Cores e participação 
no Comitê de Gestão Social do Espírito 
Santo em Ação. Essas conquistas, além de 
ser uma demonstração de que a Fundaes 
está sendo reconhecida externamente 
como uma entidade que faz a diferença, 
nos torna mais fortes para cumprirmos a 
nossa missão.
 
Mesmo com todo o trabalho desenvolvido
e a possibilidade de as organizações 
solicitarem um ano de gratuidade na 
taxa de filiação, algumas entidades 
não tiveram recursos para retomar os 
pagamentos, devido à crise financeira, e 
se desligaram. Entendemos a necessidade 
de cada uma, mas sempre reforçamos que 
são nas crises que nos fortalecemos. 
 
O associativismo é nossa base e todos 
precisam entender que é por meio dele 
que conseguiremos crescer. É ele que nos 
possibilita atuar em rede, uma articulação 
que a Fundaes busca não somente 
com suas filiadas, mas com empresas 
financiadoras, conselhos, academia, 
dentre outras.

É preciso que cada um compreenda o seu 
papel nesta teia e ultrapasse a barreira 
de olhar apenas internamente. Vamos 

compartilhar problemas e soluções para 
que todos se tornem exemplos e, juntos, 
superemos as dificuldades que o Terceiro 
Setor encontra a todo momento.
 
Certamente, outros grandes e novos desafios 
continuarão batendo à nossa porta em 2017. 
Mas teremos uma nova palavra que nos 
impulsionará: inovar. Pensar diferente para 
ter alternativas aos modelos tradicionais que 
estão impostos, mas, ao mesmo tempo, já 
não funcionam com tanta eficiência. É fazer 
diferente. É mudar o modelo, renovar, cocriar, 
transformar.
 
Por fim, quero agradecer por estes três 
anos que estive à frente da Fundaes e por 
todo aprendizado e crescimento pessoal 
que cada pessoa com quem tive contato 
me proporcionou. Na Fundaes pude ter 
um entendimento real do que é o Terceiro 
Setor, seus dilemas e suas dificuldades. O 
legado que espero ter deixado é a evolução 
das nossas entidades em Governança e 
Planejamento. Foram muitas sementes 
plantadas e que precisam ser regadas e que, 
tenho certeza, irão florescer.

Cynthia Mavi Molina Duarte 
Presidente da Fundaes

mensagem
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Unir, congregar e 
fortalecer o Terceiro 
Setor no Estado do 
Espírito Santo e 
representar as entidades 
filiadas.

Liderar o desenvolvimento  
do Terceiro Setor no Estado 
do Espírito Santo nas áreas 
de Assistência Social, Saúde, 
Educação, Meio Ambiente, 
Esporte, Cultura, Tecnologia, 
Pesquisa e Inovação Social.

• Transparência
• Ética
• Compromisso
• Inovação
• Respeito
• Inclusão

institucional

MISSÃO

VISÃO

VALORES



História 

A Fundaes surgiu em 14 de março de 2002, quando instituições 
de diferentes segmentos se uniram com o propósito de 
fortalecer o Terceiro Setor no Espírito Santo. Após uma pausa 
nas atividades, o trabalho foi retomado em 2011, dando um novo 
gás para a atuação da entidade.

A estruturação da Federação começou no mês de dezembro, 
com a realização de um seminário sobre o papel do Terceiro 
Setor para o desenvolvimento local. No ano seguinte, mais 
exatamente no mês de abril, a Fundaes abre um escritório 
próprio e reinicia seus projetos, com o objetivo de congregar, 
fortalecer e representar as entidades filiadas e de torná-las 
mais eficientes no alcance de seus objetivos sociais.

Nesses anos de atuação, a Fundaes enfrentou desafios e 
construiu uma trajetória marcada por avanços. E continua firme 
na luta para motivar as filiadas a atuar com planejamento, 
profissionalismo e criatividade no cumprimento de suas 
missões e na superação dos problemas.

A Fundaes é filiada à Cebraf - Confederação Brasileira de Fundações, 
organização que atua com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e o fortalecimento de suas filiadas.  A Cebraf forma uma rede 
nacional que luta por melhorias nas políticas públicas do Brasil e tem 
concentrado esforços para exercer sua missão.

Cebraf  
(Confederação Brasileira de Fundações)

institucional
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Governança
institucional

As instâncias máximas para as tomadas de decisões na Fundaes são as 
Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária. Nessas reuniões, representantes 
das entidades filiadas opinam, votam e deliberam sobre todos os assuntos que 
envolvem a Federação, como definição de plano de ação, orçamento, valor da 
anuidade, e eleição e destituição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

É de responsabilidade do Conselho Fiscal o acompanhamento 
de todas as atividades econômico-financeiras da entidade. Três 
membros efetivos e dois suplentes atuam com a função de 
examinar e emitir parecer sobre o balanço geral da Fundaes, 
fiscalizar a aplicação de verbas orçamentárias ou extraordinárias; 
examinar livros, contas bancárias e aplicações financeiras; e 
convocar Assembleia Geral Extraordinária, entre outros. O mandato 
é dois anos, sendo permitida a recondução.

Eleitos em Assembleia Geral e com um mandato de dois anos, sendo autorizada 
a recondução, os membros do Conselho Deliberativo têm poder para encaminhar 
propostas de alterações no Estatuto, elaborar Regimento Interno, decidir sobre a 
criação de órgãos complementares próprios ou em parceria com terceiros, aprovar 
novas filiações, entre outras atribuições. É formado por no mínimo cinco e no máximo 
nove membros efetivos e dois suplentes. 

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

A estrutura de governança da Fundaes é composta pela Assembleia 
Geral, pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e pela Diretoria. Confira 
a seguir as atribuições de cada um.
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É composta por Diretor Geral, Diretor Financeiro, Diretor Técnico e Diretor de Comunicação e 
Relacionamento, cargos que são exercidos de forma voluntária. Os nomes são indicados pelo 
presidente do Conselho Deliberativo e precisam da aprovação dos membros do mesmo. 

A Diretoria é responsável pela administração da Fundaes. Cabe a ela cumprir e fazer cumprir 
as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Além 
disso, cada diretor tem competências específicas:

Diretoria

Diretor Financeiro
É o Diretor Financeiro quem representa a Fundaes diante de estabelecimentos 
comerciais e bancários. Em parceria com o Diretor Geral, ele tem autorização 
para abrir, movimentar e encerrar contas, emitir e endossar cheques, autorizar 
débitos, pagamentos e transferências, entre outras atividades. Também são de sua 
responsabilidade a contabilidade, o orçamento, os custos e os documentos da área 
financeira da entidade, e a apresentação dos balancetes mensais e anual.

Diretor Geral
O Diretor Geral atua com o apoio do presidente do Conselho Deliberativo. Entre 
as suas atribuições estão: assinar junto com outro Diretor documentos e cheques, 
instrumentos de procuração e todos os documentos relacionados a compromissos 
com terceiros; elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo o Plano de Ação, de 
acordo com o orçamento e em conformidade com Plano Estratégico; e cumprir e 
fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno, assim como as resoluções e as 
deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho Deliberativo.

Diretor de Comunicação e Relacionamento
É o membro que zela pela imagem e reputação da Fundaes. Compete a ele divulgar 
ações e posicionamentos da entidade, elaborar e aprovar junto ao Diretor Geral as 
campanhas de publicidade e as ações nas áreas de jornalismo e relações públicas, 
consolidar e publicar o relatório anual de gestão e prospectar novas filiadas. 

Diretor Técnico
Todos os eventos que envolvem a Fundaes ficam sob a responsabilidade do Diretor 
Técnico. Ele organiza encontros, convenções, seminário e eventos, e também propõe 
ações de capacitação, qualificação e intercâmbio, projetos e parcerias que possam 
trazer benefício para a Federação e suas filiadas.

institucional
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gestão

Diretoria
da Fundaes

Da esquerda para a direita: os diretores Karyne Barros e 
Milene Amorim Roncato Mello; a presidente Cynthia Mavi 
Molina Duarte; os diretores Maria Goretti Dalvi e Robson 
de Almeida Melo e Silva; e a voluntária na Diretoria de 
Comunicação e Relacionamento, Bruna Ribeiro
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Mandato - abril de 2015 a abril de 2017

Conselho Deliberativo

Presidente
Cynthia Mavi Molina Duarte  

Ana Beatriz Lorch Roth
Fundação Otacílio Coser

Christiane Barbosa Lemos 
Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil 
– Acacci 

Karen Cristina Rocha Valentim 
Instituto TamoJunto

Diretoria

Karyne Barros
Diretora de Comunicação e Relacionamento

Maria Goretti Dalvi
Diretora Técnica

Milene Amorim Roncato Mello
Diretora Financeira

Robson de Almeida Melo e Silva
Diretor Geral

gestão

Kássia Sandrelli Musso Roncetti
Fundação Educacional Monte Belo

Valcemiro Nossa
Fundação Instituto Capixaba 
de Pesquisas em Contabilidade, 
Economia e Finanças - Fucape

Zenaide Margon
Instituto Unimed Vitória

Claudio Quintaes Campos (suplente) 
Associação Batista Praia do Canto

Jaqueline Kuster Silva Schultz (suplente)
Associação Albergue Martin Lutero

Conselho Fiscal

Euclides Miranda Có 
Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci

Jossyl Cesar Nader 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE-ES

Osmar Peixoto Filho 
Fundação Rotariana do Espírito Santo – Fundares
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Mais conhecimento
e troca de experiências

Ao longo de 2016, a Fundaes realizou uma série de eventos. 
São iniciativas que disseminam novos conhecimentos e 
oportunidades para a troca de experiências e integração 
entre as organizações filiadas.

eventos

O Fórum Fundaes aconteceu no dia 29 de abril de 2016,  
com o tema “Terceiro Setor: Articulação em Rede”. O 
evento foi voltado para Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) e teve como objetivo dialogar sobre o 
posicionamento diante dos desafios futuros. Cerca de 
30 pessoas participaram do encontro, ministrado pelo 
pesquisador das áreas de Gestão Social e Ambiental, 
Políticas Públicas e Estudos Organizacionais, Armindo 
dos Santos de Sousa Teodósio. 

O encontro integrou as organizações filiadas no dia 
27 de julho 2016, no Parque Botânico Vale, em Vitória. 
Na ocasião, os participantes puderam apresentar as 
instituições que representam, informar sobre suas 
atividades, projetos e ações, e falar sobre os desafios 
do trabalho. O evento reuniu 25 pessoas e resultou em 
novas ideias e parcerias, com palestra da presidente 
da Associação Brasileira de Recursos Humanos - 
Seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Katia Vasconcelos. 

Fórum Articulação em Rede

1a Roda de Conversa com as Filiadas

Os participantes tiveram a oportunidade de 
estreitar os laços no encontro

O evento abordou os desafios 
futuros para a organizações
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e troca de experiências

No dia 30 de junho de 2016, a Fundaes reuniu as 
organizações filiadas e os profissionais do Terceiro 
Setor para discutir as boas práticas de captação 
de recursos. O evento registrou a participação 
de aproximadamente 50 pessoas e contou com a 
expertise do presidente da Associação Brasileira de 
Captação de Recursos (ABCR), João Paulo Vergueiro.

Como continuidade da 1a Roda de Conversa, a 
Fundaes promoveu um novo encontro com as filiadas 
no dia 4 de agosto de 2016. O evento teve parceria 
da Associação Brasileira de Recursos Humanos - 
Seccional Espírito Santo (ABRH-ES) e foi conduzido pela 
presidente da instituição, Katia Vasconcelos. Foram 
discutidos temas como comunicação, posicionamento 
de marca, gestão de voluntários e gestão de processos, 
com o intuito de identificar oportunidades de atuação 
em conjunto e projetos prioritários para a organização. 

Práxis de Captação  
de Recursos

2a Roda de Conversa 
com as Filiadas

A segunda edição de evento 
com filiadas discutiu temas 
como gestão de processos e 
comunicação

Os profissionais aprimoraram 
seus conhecimentos sobre 
captação de recursos

eventos
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Realizado em parceria com a 
Universidade Vila Velha (UVV-ES) no 
dia 23 de agosto de 2016, o curso teve 
como objetivo contribuir para que as 
entidades do Terceiro Setor fizessem 
uma reflexão sobre o posicionamento 
de suas marcas e conhecessem novas 
formas de se comunicar, assim como 
aplicar pesquisas com seus públicos e 
ter noções básicas de gerenciamento 
de projetos. O curso foi dirigido a 
gestores de organizações sociais em 
diversos níveis executivos (gerentes, 
analistas e assistência) e outros 
profissionais que atuam no Terceiro 
Setor. Participaram 40 pessoas.Voltada para gestores das filiadas em diversos 

níveis executivos e profissionais, a palestra 
“Como Tornar Sua Organização Sustentável por 
Meio dos Negócios Sociais”, ministrada por 
Thiago Sudré, aconteceu no dia 6 de outubro de 
2016, em parceria com a Yunus Negócios Sociais 
e a Grão Projetos. Estiveram presentes cerca de 
50 representantes de organizações do Espírito 
Santo, que debateram sobre as oportunidades 
de atuação em comum no desenvolvimento 
de negócios sociais. O grupo também trouxe 
importantes discussões sobre a atuação sob 
novos formatos e potenciais parcerias.

Curso de Comunicação 
e Marketing para o 
Terceiro Setor

Palestra sobre Negócios Sociais

eventos

O treinamento permitiu uma reflexão 
sobre posicionamento de marca

O evento foi realizado em 
outubro, com 50 participantes
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O programa “Instituições do Futuro: Fortalecendo o Terceiro Setor” foi desenvolvido pela Vale, 
em parceria com a Fundaes, e executado pelo Quintal de Ideias entre setembro e dezembro 
de 2016. Os encontros reuniram dezenas de representantes de organizações sociais do Estado 
e foram divididos em quatro módulos dinâmicos e participativos, voltados para o avanço em 
temas como captação de recursos, gestão, comunicação e formulação de projetos inovadores.

Instituições do Futuro 

‘
‘
‘
‘

       Inovação
O Instituições do Futuro é uma iniciativa da Vale voltada para o fortalecimento das 
organizações do Terceiro Setor do Espírito Santo. Em 2016, em parceria com a Fundaes, 
envolvemos 27 instituições e 45 profissionais de corpo técnico e gerencial em 
quatro encontros focados nas forças, oportunidades e desafios para as instituições 
avançarem na captação de recursos e na formulação de projetos inovadores. A 
parceria com a Fundaes foi relevante, à medida que pudemos contar com o apoio e a 
expertise da instituição no processo de mobilização e para referendar a metodologia. 
Além disso, a participação da Fundaes nos encontros foi de extrema valia no que se 
refere à contribuição técnica e compartilhamento de experiências”.

       Catalisadora 
A iniciativa da Vale, em parceria com a Fundaes, através do programa Instituições do 
Futuro, é fundamental para fortalecer o Terceiro Setor capixaba e abrir caminhos para 
a colaboração em projetos inovadores que gerem alto impacto social e que possam ser 
escaláveis. O desenvolvimento social do Espírito Santo passa pelo fortalecimento do 
papel da Fundaes como catalisadora de conhecimento”.

Andressa Azevedo, Relações com Comunidades ES – Vale

Andréa Silveira da Silva, Instrutora e sócia diretora da Quintal de Ideias

O programa foi desenvolvido 
pela Vale e executado pelo 

Quintal de Ideias

eventos
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Cinco novas organizações se filiaram à Fundaes em 2016: Associação dos Amigos dos 
Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes), Centro de Vivências Despertar para Vida 
(CVDVida), Fundação Iade, Fundação São João Batista e Serviço de Engajamento Comunitário 
(Secri). Além disso, três entidades paralisaram as atividades e oito se desligaram. Dessa 
forma, o Quadro Social da Federação passou a reunir 21 entidades de diversos segmentos 
do Estado. São organizações que trabalham em prol de uma sociedade mais justa e 
inclusiva, atuando em causas que envolvem direitos humanos, educação, saúde, meio 
ambiente, proteção a crianças e adolescentes, entre outros.

Conheça as nossas

associadas

quadro social

Organizações filiadas:

Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo – Amaes

A Amaes foi oficialmente constituída em 2001 e é administrada voluntariamente por 

pais, familiares e amigos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o 

objetivo de fortalecer as políticas públicas e o sistema de atendimento complementar 

disponibilizado a elas no Estado. A instituição presta serviços clínicos e pedagógicos 

e, em 2016, atendeu mais 100 autistas. Atua em uma Rede de Solidariedade, tendo 

associados e parceiros contribuintes como pessoas físicas, além de um Programa de Rede 

de Apoio para empresas e pessoas jurídicas parceiras.

‘‘       Integração
“A Fundaes congrega as instituições do Terceiro Setor capixaba e representa as suas 
filiadas. É uma facilitadora para a capacitação das instituições e também para a 
integração entre as mesmas. Para a Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do 
Espírito Santo) é fundamental possuir parcerias como essa, ampliando os horizontes e 
a cada dia mais profissionalizando as ações da instituição. Nos eventos proporcionados 
pela Fundaes são abordados temas como captação de recursos, gestão administrativa 
e financeira, comunicação, entre outros. São temas que norteiam todo o trabalho de 
uma associação ou fundação e que, certamente, ao serem melhor compreendidos, 
possibilitam a mudança para melhor no dia a dia da Amaes”.  

Carlo Cavaco, Coordenador Administrativo da Amaes 
(Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo)
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Associação Albergue Martim Lutero

Criada há mais de 30 anos, a Associação ampara pessoas do interior do Espírito Santo 

que realizam tratamento médico especializado em hospitais da Grande Vitória e não 

têm onde ficar. A entidade oferece abrigo, refeições e outros suportes aos pacientes com 

seus acompanhantes. Também participa, junto com outras instituições, do Projeto de 

Atendimento Dermatológico (PAD) em 11 municípios no interior, que oferece atendimento 

ambulatorial, pequenas cirurgias e trabalhos de prevenção do câncer de pele e de 

promoção de hábitos saudáveis. 

Associação Ateliê de Ideias 

Com ações realizadas, principalmente, em comunidades urbanas de baixa renda na 

Região da Grande Vitória, a Associação funciona como uma agência de apoio e fomento 

ao desenvolvimento local sustentável. Ela atua em quatro núcleos: Finanças Solidárias, 

Habitacional, Desenvolvimento Comunitário e Difusão de Tecnologias Sociais.

Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci 

Criada em março de 1988, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer a 

crianças e adolescentes com câncer condições dignas de assistência e tratamento. Sua 

casa de apoio, localizada em Jardim Camburi, Vitória, tem capacidade para abrigar até 

30 pacientes com seus acompanhantes. A Associação desenvolve vários projetos, que 

oferecem aos pacientes e familiares suporte nas dimensões física, social, econômica, 

psicológica e espiritual. Após auditoria realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, 

de São Paulo, a Acacci recebeu, em agosto de 2013, a certificação NBR ISO 9001:2008, 

norma que especifica requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade.

Associação Lar Semente do Amor (Rede Alsa)

A Associação Rede Alsa executa a Política de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 

por meio de acolhimento e da Política de Proteção Social Básica, como o serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, compondo a rede de serviços socioassistenciais 

do município de Serra. Tem por objetivo a execução da doutrina da Proteção Integral à 

Criança e ao Adolescente, dedicando-se ao bem-estar na forma estabelecida na Lei Federal 

8.069, de 13/07/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Afecc

A entidade atua na educação, diagnóstico, tratamento, reabilitação, assistência social e 

reintegração de pacientes com câncer, por meio da integração dos profissionais das áreas 

médica e social, de voluntários e familiares, proporcionando toda assistência ao paciente 

em tratamento.

quadro social
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Cáritas Diocesana de Colatina 

Integrada a uma rede internacional, a Cáritas Diocesana de Colatina promove ações 

de assistência social que beneficiam cerca de 6 mil pessoas direta e indiretamente, 

entre crianças, adolescentes, mulheres, indígenas, homens, idosos e seus familiares, 

nos municípios de Aracruz, Colatina, João Neiva, Linhares, Pancas e Sooretama, por 

meio de suas unidades filiais e projetos apoiados. Para desenvolver suas atividades, a 

instituição conta com diversos centros especializados: de Atendimento Materno Infantil, 

de Acolhida da Criança e do Adolescente, de Encaminhamento Social e Socioesportivo, 

além de outros.

Centro de Integração Empresa  Escola do Espírito Santo – CIEE-ES

O CIEE-ES tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a integração das pessoas no 

mercado de trabalho, interligando estudantes, empresas e escolas. Entre os seus vários 

programas, possibilita aos jovens estudantes uma formação integral, auxiliando-os no 

ingresso ao mercado de trabalho por meio de treinamentos, estágio e aprendizado.

Centro de Vivências Despertar para Vida (CVDVida)

O Centro de Vivências Despertar para Vida (CVDVida), localizado no bairro Consolação, 

em Vitória, promove a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

com necessidades especiais, síndromes, transtornos, deficiência e com dificuldade de 

aprendizagem. É um local onde o educando tem a oportunidade de vivenciar atividades 

diversas abrangendo as áreas cognitivas, emocional, lazer, técnica e comportamental.

Comissão de Amparo à Criança – Casa do Menino

A Comissão de Amparo à Criança, através da Casa do Menino, tem por finalidade atender

crianças, adolescentes, jovens e seus familiares em situação de vulnerabilidade e

exclusão social, bem como a comunidade aos quais pertencem. Localizada em Vila Velha,

promove atividades voltadas para cultura, arte, educação e esporte, além de cursos de

capacitação profissional.

Fundação de Assistência e Educação – Faesa

Com 43 anos de existência, é mantenedora do Centro Universitário Faesa, uma Instituição 

de Educação Superior (IES) referência pela qualidade de seus cursos. De acordo com as 

avaliações do MEC, está entre as 10 melhores faculdades particulares do Brasil. Já a Rádio 

Tropical-FM, que integra a Fundação, conforme pesquisas no segmento de Rádios FM, é a 

emissora líder absoluta em audiência no Estado do Espírito Santo.

quadro social
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Fundação Beneficente da Praia do Canto – FBPC 

Com sede no bairro São Pedro, região que nasceu de um grande lixão, em Vitória, e 

portadora do título de Utilidade Pública Federal, a Fundação atende a mais de 300 

crianças de 4 a 14 anos de idade em situação de risco social. Além de assistência 

médica, social e refeições diárias, oferece atividades nas áreas de música, esporte, artes, 

informática e brinquedoteca, apoio escolar, orientação espiritual individual e familiar.

Atualmente, desenvolve o primeiro projeto para atendimento de adolescentes em conflito 

com a lei, o projeto VidAtiva, que proporciona atividades como skate, stand up paddle e 

violão, além de grupos de vivência e orientação para vida. Com o objetivo de atender aos 

adultos da comunidade, oferece, ainda, cursos de capacitação profissional. 

Fundação CDL Vitória 

Criada em 1993 pela CDL Vitória, a Fundação atua nas áreas de educação, capacitação 

profissional e treinamento, desenvolvimento, cidadania e ação social, colaborando com o 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e educacional no Espírito Santo. A entidade é 

referência no aperfeiçoamento profissional para o segmento lojista da capital.

Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 

Economia e Finanças – Fucape 

A Fundação é a mantenedora da faculdade Fucape, Instituição de Ensino Superior (IES) 

com foco na área de negócios. De acordo com a avaliação do Índice Geral de Cursos (IGC), 

realizada pelo MEC em 2014, a Fucape ocupa o sexto lugar no ranking das 10 melhores 

Instituições de Ensino Superior do País. No Espírito Santo, ela foi a única a alcançar a nota 

máxima, posicionando-se como a mais bem avaliada do Estado.    

Fundação Otacílio Coser – Foco 

Por meio da Rede Escolaí e do Programa de Desenvolvimento de Base e de Voluntariado, 

a Foco produz e implementa conhecimento e tecnologia de desenvolvimento social, 

mobilizando e integrando empresas, poder público e sociedade civil organizada.

quadro social
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Fundação São João Batista

A Fundação São João Batista nasceu em 27 de março de 1956, e tem o propósito de 

oferecer educação com qualidade diferenciada através de suas mantidas: Faculdades 

Integradas de Aracruz (FAACZ) e Centro Educacional de Aracruz (CEA). 

Instituto Tamojunto 

Nascido em 2009, o Instituto TamoJunto é formado por jovens e profissionais atuantes 

em diversas áreas do conhecimento, que desenvolvem projetos e realizam intervenções 

urbanas juvenis por meio da arte e da cultura, do meio ambiente, do esporte e do lazer. 

As metodologias são construídas coletivamente e as ações baseiam-se em princípios 

democráticos, de inclusão e de empoderamento, com foco na sustentabilidade.

Instituto Fucape de Tecnologias Sociais – IFTS 

Atua no fomento à prevenção social universal da saúde, da segurança e da 

sustentabilidade, por meio da disseminação e da aplicação gratuita de tecnologias sociais 

que promovam uma educação básica de qualidade. Também apoia ações inovadoras 

na área da educação, que se coadunem com o desenvolvimento do Espírito Santo, para 

promover a qualidade do ensino. O Instituto possui o Certificado de Oscip e iniciou suas 

atividades em 2014 com o projeto Coordenadores de Pais e a implantação da Escola de 

Tempo Integral junto à Prefeitura Municipal de Vitória (PMV).

quadro social

‘‘       Rede 
“A parceria com a Fundaes foi importante para a Fundação São João Batista em 
dois aspectos. O primeiro está relacionado com a parte técnica, nos permitindo 
acionar uma rede de parceiros para apoiar a revisão de nosso estatuto. Sem isso 
não conseguiríamos executar o trabalho com o nível de aprofundamento técnico 
e jurídico necessário. O segundo aspecto foi com relação aos treinamentos 
disponibilizados para os associados. Tive a oportunidade de participar e enviar 
parte da minha equipe para absorver conhecimento raro e importante para 
as instituições do Terceiro Setor, uma vez que esses treinamentos não são 
ministrados com frequência em nossa região”.

Richardson Moro Schmittel • Diretor Executivo da Fundação São João Batista (FSJB) 
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Instituto Unimed Vitória 

As atividades de responsabilidade socioambientais da Unimed Vitória são de competência 

do Instituto Unimed Vitória, que foi criado em 2012 com o objetivo de ampliar, apoiar e 

desenvolver projetos que contribuam para a promoção da saúde nas áreas de educação, 

meio ambiente, esporte, desenvolvimento comunitário e cultura.

Secri

O Serviço de Engajamento Comunitário (Secri) é uma entidade civil, filantrópica de 

direito privado, sem fins econômicos, e que realiza trabalhos sociais junto a famílias 

economicamente desfavorecidas de Vitória, atendendo às comunidades de São Benedito, 

Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Floresta e Engenharia. O trabalho da 

organização é marcado por ações em defesa e manutenção da qualidade de vida dos 

assistidos, prestando serviços de assistência social e educacional e de capacitação 

profissional.

quadro social
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Todo o trabalho desenvolvido pela Fundaes 
junto às organizações filiadas tem o 
importante apoio de empresas que são sócio 
mantenedoras. Dessa forma, a Federação 
consegue avançar e viabilizar seus projetos, 
ações e eventos.
 
Três empresas estão inseridas nessa 
categoria: ArcelorMittal Tubarão, Vale e 
Sicoob. Juntas, em 2016, elas investiram e 
confiaram na Fundaes para cumprir a missão 
da instituição de unir, congregar e fortalecer 
o Terceiro Setor no Espírito Santo. 

mantenedores
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 Maestria
De expressiva importância para a geração de emprego 

e renda no Espírito Santo, o Terceiro Setor ocupa, 

merecidamente, lugar de destaque entre os executores de 

políticas públicas de qualidade para a população capixaba. 

E a Fundaes tem grande participação nesse contexto. Ao 

promover o fortalecimento das entidades do setor, seja 

empenhada na sua qualificação, seja articulando diálogos 

entre este e os demais setores, a Federação tem conseguido 

ampliar o alcance social dos importantes projetos 

desenvolvidos pelas instituições filiadas. A ArcelorMittal 

Tubarão tem orgulho de ser parceira da Fundaes e reitera 

suas expectativas de que a instituição continue atuando, 

com maestria, em prol das transformações políticas, sociais 

e econômicas que todos desejamos”.

Herta Torres, Gerente de Comunicação e Imagem da ArcelorMittal Tubarão

‘‘

mantenedores
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A Fundaes tem o papel abrangente e desafiador de fortalecer o Terceiro Setor no Espírito 
Santo, acolhendo e apoiando a estruturação das organizações sociais filiadas, incentivando 
o trabalho em rede e articulando ações em parceria que tragam melhorias para o segmento 
cumprir os seus objetivos.

Articulando com
parcerias

atuação em rede

Grupo que promove encontros e grupos de trabalho temáticos para fortalecer 
as organizações e iniciativas do Terceiro Setor por meio de um canal horizontal 
de comunicação e de integração de saberes e práticas entre as organizações 
participantes. A Fundaes tem participação ativa no grupo.

O Espírito Santo em Ação tem a proposta de tornar as empresas ainda mais 
conscientes e participativas em seu papel econômico e social. Nesse processo, a 
Fundaes atua como parceira, membro do Comitê de Gestão Social.

A Fundaes participa do Cores, criado para ser um fórum de debate empresarial 
capixaba em torno da Responsabilidade Social. Seu objetivo é desenvolver mecanismos 
de orientação das empresas, promover o intercâmbio entre elas e divulgar os trabalhos 
na área desenvolvidos no Estado, com a participação e a integração do primeiro, 
segundo e terceiro setores.

Terceiro Setor Conectado

Espírito Santo em Ação

Conselho Temático de Responsabilidade Social (Cores) 
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Ao seu redor, a Fundaes tem um grupo de prestadores de serviço e parceiros que 
são verdadeiros apoiadores do trabalho da instituição para o fortalecimento do 
Terceiro Setor.

Apoiadores 
fortalecem trabalho

Hub de inteligência em comunicação integrada. 
Parceira da Fundaes, é responsável por todos 
os processos de assessoria de imprensa, design 
gráfico e produção dos Relatórios de Gestão da 
entidade.

Formada por instituições governamentais e não governamentais, possui autonomia 
política, administrativa, econômica, financeira e patrimonial. A Fundaes atua como 
membro do Colégio Técnico-científico.

Contatus Comunicação

Recepac 
(Rede de Cooperação em Estudos, Extensão e Pesquisa sobre Ambientes Costeiros e Marinhos Capixabas)

A Singular Contábil é uma empresa especialista 
em Contabilidade totalmente focada no Terceiro 
Setor. Atua como parceira da Fundaes na 
prestação de assessoria contábil.

Singular Contábil

atuação em rede

®
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comunicação

Ao longo de 2016, a Fundaes utilizou vários canais de 
comunicação para divulgar o trabalho desenvolvido 
e atualizar representantes das organizações filiadas 
e população em geral sobre avanços, ações, projetos 
e desafios do Terceiro Setor no Espírito Santo e no 
Brasil. A Federação tem site, blog, está presente nas 
redes sociais Facebook e LinkedIn e ainda divulga suas 
atividades e eventos nos veículos de comunicação.
 
Em 2016, o site www.fundaes.org.br foi atualizado, 
assegurando mais dinamismo e facilidade de navegação. 
Além das informações institucionais, é uma ferramenta 
que possibilita a disseminação de publicações, notícias, 
editais em tempo real e orientações sobre a legislação. 
Já o Blog Fundaes foi lançado para conter informações 
atualizadas e posicionamentos da organização sobre 
aspectos que envolvem o Terceiro Setor.

Na mídia, foram registradas 11 inserções durante o 
ano, sendo oito em veículos online e três no impresso. 
Destaque para o curso sobre captação de recursos, 
realizado em junho, e o curso sobre comunicação 
e marketing para entidades do Terceiro Setor, que 
aconteceu no mês de agosto.

Linkedin 
Mais de 500 conexões

Presença na rede:

Página da Fundaes
993 seguidores
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visão de futuro

O grande desafio da Federação das Fundações 
e Associações do Espírito Santo (Fundaes) 
é ampliar o quadro de organizações sociais 
filiadas e realizar um acompanhamento ainda 
mais de perto das entidades, auxiliando-as 
na superação das dificuldades cotidianas. 
Uma vez que os problemas podem impedir o 
desempenho e o crescimento das instituições 
é importante que a Federação se faça 
presente, orientando e incentivando as boas 
práticas de gestão.
 
Para o futuro, mesmo que em longo prazo, a 
Fundaes tem também como meta alcançar 
organizações do interior do Estado do Espírito 
Santo. O objetivo é levar as ações e os eventos 
da Federação para essas áreas e inseri-las 
no processo, fortalecendo cada vez mais o 
trabalho.
 
A Fundaes se destaca como um espaço para 
acolhida e escuta das organizações, bem como 
representação nas esferas públicas e privadas. 
Exatamente por isso, aumentar a participação da 
Federação em conselhos, fóruns e coletivos faz 
parte da estratégia da organização.
 
Em 2017 pretendemos nos aproximar mais 
das instituições e dar respostas que nos 
foram colocadas em 2016, sobretudo a partir 
do novo Marco Regulatório, que traz muitas 
mudanças e exigirá das filiadas uma maior 
profissionalização. Como já veio sendo feito em 
2016, nos próximos dois anos, a Fundaes deve 
permanecer com olhos atentos ao cenário que 
resultará desse “novo” tempo.

No entanto, já se pode antever que a sociedade 
brasileira, e a capixaba de forma até mais 
precoce, vem apontando para um Estado 
concedendo algumas das suas atividades 
ao setor das organizações sociais. E essa 
tendência está fundamentada em dados e 
fatos tais como o da pesquisa desenvolvida 
pelo Fórum Nacional das Instituições 
Filantrópicas (Fonif).
 
Segundo o levantamento, as instituições 
filantrópicas devolvem à sociedade quase 
seis vezes o que ganham com a imunidade 
tributária. Mais precisamente, de cada R$ 
1,00 que a Previdência deixa de cobrar dessas 
entidades, a título de isenção, elas devolvem R$ 
5,92 à população.
 
Nossa diretoria está alinhada e ciente da 
responsabilidade depositada pelas associadas, 
pelos mantenedores e pelos parceiros. Todos 
os membros da Federação, em conjunto, se 
esforçam para que o trabalho seja cada vez 
mais de excelência.
 
A Fundaes é formada por instituições do 
Terceiro Setor e existe por elas. Sua principal 
função é engajá-las, disseminando a 
importância da atuação em rede e mostrando 
que, ao atingir os objetivos coletivos, os 
individuais serão mais factíveis. É por meio da 
Federação que as organizações se aproximam 
e se relacionam, o que é muito positivo no 
enfrentamento dos desafios.

Rumo à expansão 
das atividades

A Diretoria
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Demonstrações 
financeiras
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2015 2016

Ativo

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa  22.155,58   27.153,57 

Total do Circulante  22.155,58 27.153,57 

Não-Circulante
Imobilizado  4.426,05 2.282,08

Total do Não Circulante  4.426,05 2.282,08

Total do Ativo 26.581,63  29.435,65

Passivo

Circulante
Total do Circulante  0,00  0,00

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social  11.234,05 23.517,03

Doações Patrimoniais  3.064,60 3.064,60

Superávit do Exercício  12.282,98  2.854,02 

Total do Passivo  26.581,63 29.435,65

Balanço Patrimonial
(em reais)

demonstração financeira
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31 de dezembro

2016
Receita Ordinárias 281.263,26 49.090,00

Gratuidades/Trabalho Voluntário 263.327,33 322.797,33

Receitas com Eventos 3.366,80 839,99

(-) Encargos Sociais 30.050,40 1.049,71

(-) Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Empregatício 72.938,80 5.248,56

Total de Despesas c/ Recursos Humanos 161.511,67 6.298,27

(-) Despesas com Serviços de Terceiros 28.056,60 13.974,60

(-) Despesas com Materiais 1.680,08 414,16

(-) Despesas com Comunicações 4.263,43 1.744,62

(-) Outras Despesas Administrativas 39.580,70 23.610,28

(-) Despesas Tributárias 1.593,01 479,17

(-) Despesas com Repasses 20.250,40 11,40

Total de Despesas Administrativas 95.424,22 40.234,23

(-) Depreciação e Amortização do Patrimônio 1.134,96 1.134,96

Total de Depreciação e Amortização do Patrimônio 1.134,96 1.134,96

(-) Despesas Extraordinárias 18.141,99 1.009,01

Total de Despesas Extraordinárias 18.141,99 1.009,01

(-) Gratuidades/Trabalho Voluntário 263.327,33 322.797,33

Total de Gratuidades/Trabalho Voluntário 263.327,33 322.797,33

Receitas Financeiras 5.690,61 1.691,19

(-) Despesas Financeiras 203,15 90,69

Superávit do Exercício  12.282,98  2.854,02 

Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) 
(em reais)

demonstração financeira

2015
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demonstração financeira

Descrição Patrimônio
Social

Doações
Patrimoniais

Déficit
Acumulado

Ajustes de 
Exerc.

Anteriores

Superávit
do Exercício

Patrimônio
Líquido

Saldo em 
01/01/2015 0,00 0,00  (446,14)  190,39  11.489,80  11.234,05 

Doações Patrimoniais  -    3.064,60  -    -    -    3.064,60 

Déficit Acumulado  (446,14)  -    446,14  -    -    -   
Ajustes de Exerc. 
Anteriores  190,39  -    -    (190,39)  -    -   

Superávit Acumulado  11.489,80  -    -    -    (11.489,80)  -   

Superávit Exercício -  -    -    -    12.282,98  12.282,98 

Saldo em 
31/12/2015  11.234,05  3.064,60  0,00 0,00  12.282,98  26.581,63 

Doações Patrimoniais  -    -    -    -    -    -   

Déficit Acumulado  -    -    -    -    -    -   
Ajustes de Exerc. 
Anteriores  -    -    -    -    -    -   

Superávit Acumulado  12.282,98  -    -    -    (12.282,98)  -   

Superávit do Exercício  -    -    -    -    2.854,02  2.854,02 

Saldo em 
31/12/2016  23.517,03  3.064,60  0,00  -    2.854,02  29.435,65 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 



Re
la

tó
ri

o 
Fu

nd
ae

s 
20

16
 / 

33

2016

Variação Líquida das Disponibilidades

SUPERÁVIT/DÉFICIT  (Resultado líquido)  2.854,02 

Superávit Líquido do Exercício  2.854,02 

Ajuste que não Representam 
Entrada ou Saída de Caixa  (10.748,75)

Depreciação  1.134,96 

(-) Baixa de Depreciação  (11.883,71)

VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS  - 

Caixa gerado pelas Atividades Operacionais  (7.894,73)

Caixa Líquido proveniente das Atividades 
de Investimentos  12.892,72 

(-) Aquisição de Imobilizado  - 
Baixa de Bens do Imobilizado  12.892,72 

Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa*  4.997,99 

Caixa e Equivalentes de Caixa

  Saldo Inicial do Exercício  22.155,58 
  Saldo Final do Exercício  27.153,57 

Variação no Exercício 4.997,99

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
2015 (em reais)

demonstração financeira

Descrição Patrimônio
Social

Doações
Patrimoniais

Déficit
Acumulado

Ajustes de 
Exerc.

Anteriores

Superávit
do Exercício

Patrimônio
Líquido

Saldo em 
01/01/2015 0,00 0,00  (446,14)  190,39  11.489,80  11.234,05 

Doações Patrimoniais  -    3.064,60  -    -    -    3.064,60 

Déficit Acumulado  (446,14)  -    446,14  -    -    -   
Ajustes de Exerc. 
Anteriores  190,39  -    -    (190,39)  -    -   

Superávit Acumulado  11.489,80  -    -    -    (11.489,80)  -   

Superávit Exercício -  -    -    -    12.282,98  12.282,98 

Saldo em 
31/12/2015  11.234,05  3.064,60  0,00 0,00  12.282,98  26.581,63 

Doações Patrimoniais  -    -    -    -    -    -   

Déficit Acumulado  -    -    -    -    -    -   
Ajustes de Exerc. 
Anteriores  -    -    -    -    -    -   

Superávit Acumulado  12.282,98  -    -    -    (12.282,98)  -   

Superávit do Exercício  -    -    -    -    2.854,02  2.854,02 

Saldo em 
31/12/2016  23.517,03  3.064,60  0,00  -    2.854,02  29.435,65 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
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