


Em 2018, o CeMAIS reforçou as alianças 

intersetorias e movimentou o Terceiro Setor por 

meio de encontros de articulação e a realização 

de projetos em diversas frentes. Os números 

alcançados demonstram o nosso compromisso 

com o desenvolvimento social e com o 

fortalecimento das organizações sociais da 

sociedade civil.





O “Rede CeMAIS 3i: Fortalecimento da Rede de 

Gestão das ILPIs em Belo Horizonte” atua junto 

às 28 Instituições de Longa Permanência de 

Idosos (ILPIs) filantrópicas de Belo Horizonte. O 

projeto objetiva capacitar a gestão das 

organizações e potencializar sua atuação em 

rede, para promover a melhoria da qualidade de 

vida da pessoa idosa institucionalizada.

• 09 Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs) capacitadas

• 09 Sites de organizações sociais implementados

• 14 Encontro de Dirigentes realizados com 28 

instituições 

• 103 Participantes  

• 996 Horas de assessoria in loco

• 203 Participantes de 17 municípios no 

seminário sobre gestão





O CeMAIS, por meio do projeto Rede CeMAIS

Criança e Adolescente, atua no fortalecimento das 

redes, entidades e fóruns da sociedade civil para a 

promoção e defesa dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes. O objetivo principal é 

aprimorar o fluxo de atendimento do Sistema de 

Garantia de Direitos das Regiões Metropolitanas 

de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Goiânia 

e Salvador.

• 05 Regiões metropolitanas atendidas: 

Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Goiás e 

Rio de Janeiro

• 14 Encontros realizados

• 194 Questionários respondidos  

• 291 Atores sociais mobilizados





A Plataforma Semente, desenvolvida em parceria 

com o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, colabora com os promotores de Justiça na 

avaliação, seleção e monitoramento de projetos 

executados com recurso de medidas de 

compensação ambiental, voltados para a 

promoção, defesa e conservação do meio 

ambiente. 

R$ 10.640.100,35 
Monitorados

113 Projetos sobre Meio Ambiente Natural, 

Cultural e Urbanístico cadastrados na 
plataforma

25 em execução

10 concluídos





O Ciclo de Fomento promove debates sobre 

diferentes temas entre os atores sociais do 

Terceiro Setor, Poder Público e empresas. No ano 

de 2018 contou com a parceria do escritório 

Tomáz de Aquino, Costa Vilar Scoeidade de 

Advogados e Associação Ser Parte.

• 11 Encontros realizados

• 27 Convidados Especiais

• 395 Participantes





O Encontro Nacional do Terceiro Setor (ENATS) é 

um evento que leva para governos e empresas 

propostas do Terceiro Setor, voltadas ao 

desenvolvimento de políticas públicas, 

posicionamentos em relação à legislação e 

contribuições ao fomento das iniciativas sociais. 

Em 2018 chegou a sua 14º edição e ocorreu nos 

dias 18 e 19 de junho, no Cine Theatro Brasil 

Vallourec.

600 Participantes de todo Brasil

25 Convidados e palestrantes renomados





A Surpreenda-se, Feira Gastronômica Social, 

propõe dar visibilidade e gerar recursos para as 

organizações sociais de Belo Horizonte e região 

metropolitana, criando possibilidades para que 

possam se inserir no circuito gastronômico, 

cultural e de empreendedorismo social da capital. 

A primeira edição ocorreu no dia 25 de 

novembro, no Mercado Central.

08 Atrações culturais renomadas

20 Causas sociais envolvidas

2.000 Pessoas envolvidas

R$ 54 mil Arrecadados



Políticas Públicas: mudança demográfica e 

envelhecimento da população de Belo Horizonte



O objetivo foi promover a interlocução entre os 

atores de cada município para a construção de 

um plano de ação voltado ao envelhecimento 

saudável da sua população, além de assegurar 

direitos sociais da pessoa idosa e criar condições 

de promover a sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade.

• 7 Reuniões • 127 Participantes

• 11  Entrevistas individuais • 1 Reunião de articulação com empresas



O que os 
parceiros têm a 
dizer?



“Uma técnica me perguntou, na primeira assessoria que tivemos, o que a gente espera do

CeMAIS. Quando ouvi esta pergunta, senti uma segurança tão grande, que me fez

entender um pouco da essência do CeMAIS, entender que não estamos sozinhos nesta

batalha diária e que de fato esta aproximação junto às ILPIs veio para nos fortalecer. Meu

desejo é que as ILPIs sejam respeitadas na sociedade como Instituição de grande valor.

Para isso sei que é preciso batalhar muito.”

Maira 
Barbosa, 
Assistente 
social da 
República 
Nossa Senhora 
D’Abadia

“Gratidão é a palavra que expressa o relacionamento com o CeMAIS, que participou

ativamente da vida das organizações e das relações de parceria com o Município de Belo

Horizonte, sempre com atitudes proativas, ajudando a construir novos caminhos de

transparência, gestão profissional, captação de recursos e organização da sociedade”.

Marisa Seoane
Rio Resende, 
Chefe de 
Gabinete da 
Procuradoria 
Geral do 
Município de 
BH

“Penso que o CeMAIS, com a sua atuação na Feira Surpreenda-se, conseguiu realizar com

excelência seu propósito de fortalecer alianças intersetoriais. Eu agradeço profundamente,

em nome do terceiro setor, a existência do CeMAIS que para nossas instituições é de

fundamental importância, pois nos auxilia exatamente onde possuímos as maiores

fragilidades, na capacitação e operacionalização eficiente de questões relacionadas à

gestão e execução de projetos e eventos”.

Luciane 
Kattaoui,
Coordenadora 
do Crepúsculo –
Centro de 
Desenvolviment
o Humano



“A plataforma Semente é uma ótima ferramenta de monitoramento de projetos. Fácil de 

manejar, auto explicativa e muito bem estruturada. Todas as informações necessárias para 

o andamento do projeto e para o monitoramento estão reunidas na plataforma de forma 

objetiva, clara e facilitada para instituições de qualquer porte aprimorar a execução e 

monitoramento do projeto. Por isso, acreditamos que ela gera benefício para as 

instituições proponentes e cumpre com o objetivo de facilitar o monitoramento de 

projetos socioambientais.”

Carla Wstane
- Felipe Leite, 
responsáveis 
pelos projetos 
“Água Limpa 
para todos” e 
“Pelas águas 
do Ribeirão do 
Eixo”

“Nota-se que o projeto "Rede CeMais Criança e Adolescente" representou uma 

oportunidade interessante para ampliar a inserção da entidade executora na atuação com 

a infância e a adolescência, bem como gerar proximidade com organizações afins. As 

ações empreendidas produziram informações que, se bem divulgadas e utilizadas pelos 

parceiros, poderão estimular debates profícuos junto aos Conselhos dos Direitos e outros 

integrantes do Sistema de Garantias”.

Cássia Vieira 
Consultora em 
Políticas 
Públicas e 
Direitos 
Humanos; 
Professora; 
Voluntária na 
Frente de 
Defesa dos 
Direitos da 
Criança e do 
Adolescente de 
MG
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