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Nos últimos 15 anos, a InterCement tem realizado uma série de ações de inves-
timento social em parceria com o Instituto Camargo Corrêa (ICC). São projetos 
nas áreas de defesa de direitos, educação e geração de trabalho e renda nos 
municípios onde a empresa tem unidades produtivas no Brasil. Em junho de 
2015, com o intuito de aprofundar ainda mais as relações com as comunidades 
nas quais está presente, a empresa deu origem ao Instituto InterCement, ab-
sorvendo e ampliando o trabalho que já vinha sendo realizado.

A importante bagagem da experiência adquirida com o ICC levou o Instituto 
InterCement a nascer já com um robusto sistema de investimento social. O 
Instituto incorporou  a seu quadro de ação os quatro programas realizados an-
teriormente pelo ICC: Infância Ideal, Escola Ideal, Futuro Ideal e Ideal Voluntário 
e, além deles, passou a atuar em novas frentes com a criação de outros dois 
programas: Inclusão Produtiva e Fortalecimento do Capital Social. Em paralelo, 
a temática de educação ambiental  passou a permear transversalmente as ini-
ciativas do Instituto. Todos estes programas fortalecem vínculos entre empresa 
e comunidade, valorizam ativos locais, articulam parceiros e formam redes de 
colaboração, de forma a buscar o desenvolvimento sustentável e a autonomia 
das comunidades.

Além de apresentar cada um dos programas do Instituto InterCement, este re-
latório resume os projetos realizados e traz os destaques do ano de 2015. Cada 
projeto que você conhece aqui reforça a missão do Instituto, que é construir 
um mundo melhor, desenvolvendo o potencial de pessoas e comunidades, 
fortalecendo-as e promovendo sua autonomia e independência.

O Instituto InterCement

Com 40 fábricas de cimento e moagens e capacidade instalada de mais de 47 
milhões de toneladas/ano, a InterCement está entre as 10 maiores empresas 
internacionais de cimento do mundo. É líder nos mercados de Portugal, Argen-
tina, Moçambique e Cabo Verde, vice-líder no Brasil e no Paraguai e mantém 
posição de destaque na África do Sul e Egito.

SOBRE A INTERCEMENT
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VISÃO
Pessoas e organizações atuando como agentes de trans-
formação social, contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais sustentável e inclusiva.

MISSÃO
Ser um catalizador do potencial das comunidades onde a 
InterCement está presente, criando parcerias e soluções 
inovadoras que fortaleçam pessoas comprometidas com 
a superação dos seus desafios.

VALORES
Temos a convicção que, ao desenvolver o potencial de 
pessoas e comunidades, fortalecendo-as e promovendo 
sua autonomia e independência, contribuímos para a 
construção de um mundo melhor. 

A InterCement acredita que seu papel como empresa vai 
além de desenvolver e fabricar produtos com qualidade 
e responsabilidade. Cada profissional da InterCement é 
um agente de transformação que tem, no Instituto, um 
catalisador para trabalhar em conjunto e transformar a 
realidade. 

Nossa aspiração é fazer diferente e fazer a diferença, essa 
é a razão pela qual criamos o Instituto InterCement pelo 
desenvolvimento comunitário.  

Instituto InterCement pelo desenvolvimento comunitário
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Atuar preferencialmente em comunidades onde as unidades fabris da  
InterCement estejam presentes.

Atuar em comunidades com base no grau de interesse, na contrapartida e 
no comprometimento do poder público local.

Alinhar as ações do Instituto InterCement a iniciativas já existentes nas co-
munidades, sejam elas do poder público ou do terceiro setor.

Fazer uma gestão participativa, envolvendo na implantação dos programas, 
além do poder público, outros atores sociais, como organizações da socieda-
de civil organizada e empresas parceiras.

Alinhar as ações com políticas públicas, buscando apoiá-las e influenciá-las, 
com vistas à ampliação do impacto do investimento social na melhoria da 
qualidade de vida das comunidades.

Identificar oportunidades de atuação que considerem a cultura, demandas, 
interesses e potencialidades existentes nas comunidades.

Desenvolver mecanismos que facilitem a atuação em rede, de modo a pro-
mover maior interação entre os diversos atores envolvidos e maior eficácia 
dos projetos.

Implantar atividades com potencial de disseminação.

Atuar em estreita ligação com as unidades da InterCement, dando a elas o 
suporte necessário para que aprimorem o seu relacionamento e sua contri-
buição para o desenvolvimento das comunidades.

Empresa com causa: ter cinco programas, com projetos específicos, inter-
dependentes e complementares, como programas estruturantes do inves-
timento social da InterCement, bem como um sexto programa voltado ao 
voluntariado empresarial.

Critérios de Atuação
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CDC

O Comitê de Desenvolvimento Comunitário reúne representan-
tes de organizações comunitárias locais, do poder público e da 
InterCement para desenhar e apoiar a realização de projetos que 
visam o desenvolvimento comunitário. 

GAIV

O Grupo de Ação Ideal Voluntário é formado por profissionais da 
InterCement que se reúnem para realizar ações de voluntariado. 

CIVICO

O Comitê de Incentivo ao Voluntariado e Interação com a Co-
munidade, formado por profissionais da InterCement, orienta 
o planejamento e acompanha os projetos em andamento em 
cada localidade.

PARCEIRO OPERADOR

Organização técnica parceira responsável pela execução total 
ou parcial das ações de um projeto.

Estratégia de atuação

INSTITUTO INTERCEMENT

O Instituto InterCement é responsável por articular organiza-
ções sociais, governos, empresas, parceiros técnicos e operado-
res, além de garantir a implementação, acompanhamento e ava-
liação de ações e projetos implantados junto às comunidades.

Desenvolvimento Comunitário

Infância Ideal
Atenção à  

primeiríssima 
infância

Escola Ideal
Alfabetização na 

idade certa

Futuro Ideal
Suporte à 

transição para a 
vida adulta

Inclusão Produtiva
Promoção da inclusão 
por meio de negócios 
da base da pirâmide e 

para a base da pirâmide

Fortalecimento do 
Capital Social

Ações específicas de apoio 
ao desenvolvimento 
comunitário de cada 

localidade

Ideal Voluntário - Apoio à ação cidadã

Programas do Instituto
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PROGRAMA ESCOLA IDEAL

Escola Ideal é um programa que busca estabelecer 
alianças com as secretarias municipais de educação, 
cuidando de envolver também pais e comunidade 
em ações e políticas que colaborem para que toda 
criança seja alfabetizada até o oitavo ano de vida.

O Instituto InterCement acredita que a alfabetização 
de qualidade e na idade certa contribui de manei-
ra decisiva para a absorção dos conteúdos durante 
toda a vida escolar do estudante. A garantia de uma 
alfabetização sólida leva ao equilíbrio nas oportuni-
dades da vida adulta.  

Difusão de métodos de alfabetização comprovada-
mente eficazes adaptadas à realidade local, reconhe-
cimento e promoção de iniciativas locais, intercâm-
bio de experiências e incentivo ao desenvolvimento 
de novos métodos e práticas de alfabetização são 
promovidos pelo programa Escola Ideal.

PROGRAMA INFÂNCIA IDEAL

O programa tem o propósito de promover o desen-
volvimento integral de crianças desde a gestação até 
os três anos de idade. Para isso, estabelece parcerias e 
alianças com a comunidade e com o poder público a 
fim de garantir o envolvimento familiar em ações e po-
líticas com foco no desenvolvimento cognitivo, físico e 
emocional das crianças.

Os investimentos realizados na primeiríssima infância 
são considerados estratégicos, pois o Instituto InterCe-
ment acredita que todo o cuidado e atenção nesta fase 
da vida contribuem de forma direta para a formação do 
alicerce que cada criança necessita para viver bem no 
presente e alcançar seu completo potencial no futuro. 

Todas as ações apoiadas reconhecem a importância do 
envolvimento da comunidade, do poder público e da 
família como promotores e responsáveis diretos pelo 
desenvolvimento e pela proteção da infância.
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PROGRAMA FUTURO IDEAL

O Futuro Ideal tem o objetivo de desenvolver habilida-
des e competências em jovens, capacitando-os e pre-
parando-os para o mercado de trabalho e para um fu-
turo de desenvolvimento e autonomia. São ações que 
vão além da formação técnica, abrangendo também 
capacitações comportamentais que trabalham valores e 
desenvolvem autoestima para que os jovens enfrentem 
a competitividade do mercado de trabalho, tornem-se 
empreendedores e empregados de sucesso. 

Os projetos apoiados, em parceria com organizações lo-
cais e com o poder público, procuram sempre o desen-
volvimento da autoestima e o encontro transgeracional 
entre jovens e adultos em um processo que reconheça 
o legado da vida adulta e a energia e poder de transfor-
mação dos jovens.

INCLUSÃO PRODUTIVA

O programa firma aliança com parceiros estratégicos 
de investimento e operação nos eixos de estruturação 
de negócios coletivos de base comunitária e no apoio 
à criação e consolidação de iniciativas empresariais 
que facilitem o acesso de populações excluídas a ser-
viços e produtos básicos de consumo.

Os projetos são desenhados de maneira a buscar, 
sempre que possível, interação com os negócios da 
InterCement ou de sua rede de clientes e fornece-
dores, visando uma alavancagem inicial do negócio, 
apoiando-o de maneira que se consolide e o leve a 
adquirir novos parceiros. 
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PROGRAMA IDEAL VOLUNTÁRIO

Visa o estímulo à ação cidadã, valorizando, reconhe-
cendo e apoiando o trabalho voluntário dos profis-
sionais da InterCement e de seus familiares, criando 
oportunidades para a ação voluntária, de modo que 
ela contribua para o desenvolvimento comunitário. 

Através dos Grupos de Ação Ideal Voluntário (Gaivs), 
os profissionais se organizam para atuar de forma con-
tínua ao longo do ano, apoiando entidades sociais, e 
também para participar de um grande dia de mobili-
zação, o Dia do Bem-Fazer, realizado há sete anos no 
terceiro domingo de agosto. Além disso, eles podem 
participar de projetos de orientação profissional para 
jovens e da arrecadação coletiva de recursos.

FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Além dos programas estruturantes temáticos, o 
Instituto InterCement  reconhece que cada terri-
tório possui  potenciais e desafios específicos, que 
podem ser trabalhados em parceria com o poder 
público e com a comunidade local,  por isso o Insti-
tuto mantém um programa que suporta iniciativas 
que  não se limitam a um determinado público-al-
vo, mas  que,  em um contexto maior, promovem o 
fortalecimento do capital social de cada localidade.



11

Região Nordeste
Brumado – BA
Cabo de Santo Agostinho – PE
Campo Formoso – BA
Conde – PB
João Pessoa – PB
São Miguel dos Campos – AL

Região Centro-oeste
Bodoquena – MS
Cezarina – GO

Região Sul
Candiota RS
Nova Santa Rita – RS

Região Sudeste
Apiaí – SP 
Cajati – SP
Cubatão – SP
Ijaci – MG
Jacareí – SP
Pedro Leopoldo – MG
Santana do Paraíso – MG

Atuação em 2015
Os projetos abrangeram 100% do 
território onde há unidades industriais 
da InterCement no Brasil.

Beneficiados diretos: 38.359
Beneficiados indiretos: 338.261 

Número de Projetos:
PROGRAMA PROJETOS
Infância Ideal 36
Escola Ideal 28
Futuro Ideal 2
Inclusão Produtiva 11
Fortalecimento do Capital Social 37
TOTAL 114
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Destaques do ano
DIREITO AO BRINCAR CONTRIBUI PARA O

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS
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DIREITO AO BRINCAR CONTRIBUI PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS

A palavra brincar remete imediatamente à diversão, mas sua impor-
tância está muito além dessa simples definição. A brincadeira é uma 
forma efetiva da criança se comunicar e desenvolver habilidades mo-
toras, cognitivas e socioafetivas, por isso mesmo é um direito previsto 
por lei. O projeto “Brincadiquê? Pelo Direito ao Brincar” surgiu justa-
mente para fortalecer a garantia a este direito. 

Em parceria com o Centro Marista de Defesa da Infância, parceiro ope-
rador do projeto, o Brincadiquê? capacitou educadores e agentes do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para 
inserção de brincadeiras em escolas públicas e outros ambientes. Por 
enxergar e valorizar a individualidade do ser humano, o projeto pro-
pôs ainda a revisão e a elaboração de um plano político pedagógico 
para cada uma das unidades educacionais, considerando e respeitan-
do as características locais, como faixa etária das crianças, espaço físico 
e equipes. 

Como a criança está inserida em diversos espaços, a importância do 
brincar foi ampliada também para outras áreas, como saúde, assis-
tência social e cultura. O projeto foi realizado em Santana do Paraíso, 
município do estado de Minas Gerais; e Apiaí e Itaoca, de São Paulo. 
Ao todo, quase 6 mil crianças foram beneficiadas por meio da capaci-
tação de 82 profissionais. 

Destaques do Ano
INFÂNCIA IDEAL

Brincadiquê? Pelo Direito ao Brincar
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MUNICÍPIOS RECEBEM APOIO TÉCNICO
PARA PLANOS DECENAIS DA EDUCAÇÃO 

O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma 
lei federal que estabelece 20 metas a serem 
cumpridas pelos municípios brasileiros em 
um período de dez anos. São metas que 
abrangem desde a educação infantil até o 
ensino superior, abordando educação in-
clusiva, melhor taxa de escolaridade média 
dos brasileiros, formação e plano de carreira 
para professores, além de outros pontos es-
senciais para a educação no país. Todos os 
planos municipais de educação devem estar 
alinhados às metas estabelecidas pelo PNE.

Ciente da importância da educação para 
o desenvolvimento do país, o Instituto 
InterCement, em parceria com o Cedac 
(Centro de Educação e Documentação 
para Ação Comunitária), ofereceu asses-
soria técnica especializada para a constru-
ção dos planos decenais de educação em 
quatorze municípios brasileiros que con-
tam com a presença das fábricas da Inter-
Cement. As Secretarias Municipais de Edu-
cação foram beneficiadas pela assessoria 

técnica, assim como diretores das escolas, 
coordenadores, professores e alunos, que 
passaram a contar com estratégias claras e 
bem definidas que contribuem para o de-
senvolvimento dos municípios ao longo 
dos próximos anos.

Com o trabalho, o Instituto reforçou o víncu-
lo com as Secretarias de Educação envolvi-
das, aprofundou seu conhecimento quanto 
às características de cada local e, com isso, 
ganhou a oportunidade de elaborar e exe-
cutar projetos ainda mais alinhados às polí-
ticas públicas municipais. 

Ao final do projeto, 14 planos municipais 
haviam sido elaborados, aprovados e apre-
sentados em seminário que contou com a 
presença de todos os municípios envolvi-
dos. O Instituto mantém o apoio em 2016 
por meio de assessoria para monitoramen-
to dos planos, capacitando as Secretarias 
Municipais de Educação para o uso de fer-
ramentas específicas de monitoramento.

Destaques do Ano
ESCOLA IDEAL

Planos Decenais de Educação
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A Ilha do Bispo, bairro de João Pessoa com quase dez mil habitantes, en-
frentava enorme desvantagem no mercado de trabalho em razão da pouca 
qualificação profissional de grande parte de seus residentes. Para combater 
este problema, o Instituto InterCement se uniu à Associação Amazona para 
ampliar a oferta de qualificação socioprofissional a jovens da região por meio 
do projeto Rumo ao Futuro. Cursos foram selecionados com base no que a 
comunidade almejava, mas também considerando as áreas que mais em-
pregam no local. 

O projeto formou 129 alunos, com idade entre 16 a 29 anos, em cursos pro-
fissionalizantes. Outros 50 jovens receberam as bases formativas em nível do 
empreendedorismo para que pudessem gerir seu próprio negócio. Além dis-
so, um trabalho intenso foi realizado para garantir a inserção de 60% destes 
alunos no mercado de trabalho logo após a qualificação ter sido concluída. 

O projeto contou ainda com o apoio de outros parceiros além da Associação 
Amazona, como a Associação Comunitária Índio Piragibe e a ARCA - Associa-
ção Recreativa Cultural e Artística.

PROJETO CAPACITA JOVENS PARA O  
MERCADO DE TRABALHO EM JOÃO PESSOA

Destaques do Ano
FUTURO IDEAL

Rumo ao Futuro
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Destaques do Ano
INCLUSÃO PRODUTIVA

Bodoquena, município do Mato Grosso do Sul, 
testemunhou uma pequena associação de 
agricultores fi rmar-se na produção e comercia-
lização de hortaliças e vegetais e passar a ser 
fornecedora regular do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) na região. A Asso-
ciação dos Pequenos Produtores Rurais do Dis-
trito de Morraria do Sul, que antes enfrentava 
obstáculos ao seu crescimento, com problemas 
técnicos e de gestão, foi benefi ciada pelo pro-
jeto Tempo de Empreender, uma iniciativa que 
contou com a parceria do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
da Prefeitura Municipal de Bodoquena e da 
Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural).

Durante 20 meses consecutivos, Tempo de Em-
preender promoveu capacitações técnicas e de 
gestão e investiu em infraestrutura adequada 
para a associação. Os agricultores participaram 
de capacitações para melhorias do solo, mane-
jo, colheita, controles da produção da proprie-

dade e controle de pragas, formação em gestão 
organizacional, associativismo e cooperação, 
técnicas de comercialização e fi nanças. Em um 
terreno doado pela prefeitura, foi construída 
uma miniagroindústria para recepção, benefi -
ciamento, processamento e armazenamento da 
produção de hortaliças. 

Uma unidade demonstrativa de plantio de horta-
liças também foi criada e equipada com sistema 
de irrigação, possibilitando uma produção com 
mais qualidade e regularidade. A partir destes in-
vestimentos, a associação conseguiu inserir seus 
produtos no comércio da região, passou a ser 
fornecedora do PNAE e ainda viabilizou parceria 
com o grupo SEQ – responsável pelo refeitório da 
unidade da InterCement em Bodoquena.

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS GANHA 
DESTAQUE NO MATO GROSSO DO SUL

Projeto Tempo de Empreender
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CDC e CIVICO são grupos concebidos para 
a atuação social do Instituto InterCement. O 
CDC (Comitê de Desenvolvimento Comuni-
tário) normalmente reúne representantes da  
InterCement, do poder público e de organi-
zações locais para desenhar e apoiar projetos 
sociais. Já o CIVICO (Comitê de Incentivo ao Vo-
luntariado e Interação com a Comunidade), é 
formado exclusivamente por profissionais da  
InterCement e existe para orientar o planejamen-
to e acompanhar os projetos em andamento. 

Com o intuito de potencializar o funcionamen-
to destes dois grupos, o Instituto InterCement 
promoveu o Programa de Desenvolvimento 
de Empreendedores Sociais – PDES, que tratou 
questões consideradas chave para a atuação so-
cial dos CDCs e CIVICOs: o relacionamento das 

empresas com a comunidade e diferentes públi-
cos envolvidos na gestão de projetos, a atuação 
dos grupos como líderes e mobilizadores dentro 
da comunidade e o empreendedorismo social. 

Encontros presenciais, fóruns de discussão on-
line e videoaulas fizeram parte do programa, 
além de oito videoconferências com trans-
missões ao vivo, todas com a participação de 
convidados externos, como professores da 
Fundação Instituto de Administração (FIA), profis-
sionais dos Institutos C&A e Cyrela e de organiza-
ções sociais como a Childhood. O programa foi 
realizado em parceria com o Instituto Gestão para 
Entidades da Sociedade Civil (IGESC) e encerrou 
suas atividades em novembro com um encontro 
presencial em São Paulo, reunindo todos os parti-
cipantes, vindos de diversas partes do Brasil. 

PROGRAMA DESENVOLVE GRUPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL NAS EMPRESAS

Destaques do Ano
FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais – PDES
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O Prêmio Idealista é uma ação de reconhecimento 
do Instituto InterCement ao esforço dos voluntá-
rios. Com quatro edições por ano, promovidas nos 
meses de março, junho, setembro e dezembro, ele 
premia Grupos de Ação Ideal Voluntário (Gaivs) 
que se destaquem em seus trabalhos e tenham 
acumulado 350 horas de atuação voluntária em 
seis meses consecutivos de trabalho, sendo pelo 
menos 50 horas por integrante do Gaiv. 

No segundo semestre de 2015, após a criação do 
Instituto InterCement, 25 Gaivs foram premiados 
com o valor de R$ 3 mil cada para que pudessem 
beneficiar as instituições em que atuaram. Além 
destes prêmios, os três Gaivs que mais contabili-
zaram horas no ano receberam uma placa de ho-
menagem e um brinde especial. Entre os trabalhos 
realizados pelos grupos estão ações contínuas de 
melhorias e reformas em espaços físicos de insti-
tuições, ciclos de palestras sobre segurança e meio 
ambiente, campanhas periódicas de arrecadação 
de livros, aulas esportivas e culturais que trabalham 
a inserção social de crianças e adolescentes, cursos 
de capacitação para adultos e parcerias para pres-
tação de serviços de saúde e assistência jurídica às 
comunidades, entre muitas outras atividades.

Destaques do Ano
IDEAL VOLUNTÁRIO

Prêmio Idealista
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O Dia do Bem-Fazer 2015 reuniu um con-
tingente de mais de 10 mil voluntários 
benefi ciando cerca de 85 mil pessoas. No 
Brasil, o evento aconteceu em 18 muni-
cípios e, no exterior, o tema e o conceito 
do Dia do Bem-Fazer foram replicados por 
unidades da empresa em 31 localidades, 
abrangendo todos os países onde a em-
presa atua. Profi ssionais da InterCement 
e de empresas parceiras, seus familiares e 
amigos, além de membros das comunida-
des, dedicaram tempo e esforço para con-
cretizar um signifi cativo número de benfei-
torias em entidades benefi centes, escolas, 
creches, postos de saúde e praças.

O evento ocorreu em datas diferentes para 
acomodar questões de calendário locais. O 
primeiro país a mobilizar seus voluntários foi 
o Egito, no dia 22 de agosto, e no dia seguin-
te foi a vez de África do Sul, Argentina, Brasil, 
Moçambique e Paraguai, enquanto que, em 

Cabo Verde e em Portugal, o Dia do Bem-Fa-
zer aconteceu em 26 de setembro. 

No Brasil, seis mil voluntários se organiza-
ram para benefi ciar mais de 45 instituições. 
Moradores das comunidades benefi ciadas 
foram envolvidos com a organização de 
“ruas de lazer” com muitas atividades para 
crianças, jovens e adultos. Entre as ações 
de destaque, está a implementação, do 
zero, de uma praça pública, com ilumina-
ção, playground e paisagismo em Cezarina, 
no Estado de Goiás. 

Mais do que unir voluntários para realizar 
ações sociais na data prevista, o Dia do 
Bem-Fazer tem o intuito de gerar uma mu-
dança na forma de olhar a comunidade, 
estabelecendo relações que contribuam 
para o desenvolvimento social de forma 
ampla e incentivando a continuidade do 
voluntariado após o evento. 

InterCement benefi cia 85 mil
pessoas com Dia do Bem-Fazer 

Destaques do Ano
IDEAL VOLUNTÁRIO

Dia do Bem-Fazer
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Apoio metodológico para
o investimento social
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Apoio metodológico para o
investimento social em outros países

O Instituto InterCement nasceu com a responsabilidade de gerir o investimento social 
da InterCement no Brasil, além de apoiar metodologicamente o investimento feito 
pela companhia nos outros sete países onde ela está presente: Portugal, Cabo Verde, 
Egito, Moçambique, África do Sul, Paraguai e também Argentina, onde já existe uma 
estrutura formalizada e com atuação consolidada, a Fundação Loma Negra, que com-
pleta dez anos de existência em 2016.

O apoio do Instituto InterCement a estes países se dá no processo de seleção e repli-
cação de projetos que podem ser adaptados à realidade de cada local e também no 
compartilhamento da estratégia de atuação utilizada pelo Instituto no Brasil. A estra-
tégia é baseada na estruturação de Comitês de Incentivo ao Voluntariado e Intera-
ção com a Comunidade (CIVICOs) e na formação de Grupos de Apoio Ideal Voluntário 
(GAIVs). Esta estratégia tem se mostrado acertada não apenas no Brasil, mas também 
no exterior. 

Ações voluntárias são promovidas pelos Gaivs nestes sete países, mas a atuação não 
se limita ao voluntariado. As unidades da empresa na África do Sul, Argentina, Egito 
e Moçambique atuam também com projetos estruturantes, sempre com o apoio da 
área de Sustentabilidade em cada local. São iniciativas voltadas à educação, recreação, 
juventude e conscientização, além de projetos com foco no empoderamento femini-
no e geração de trabalho e renda.

PORTUGAL

CABO
VERDE

MOAMBIQUEÇ

EGITO

ÁFRICA
DO SUL

BRASIL

PARAGUAY

ARGENTINA
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InterCement
Município Projeto  e Objetivo                                                                                                        Parceiro Operador Status

Apiaí - SP

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Brincadiquê? Pelo direito ao brincar Grupo Marista - Associação 
Paranaense de Cultura

Finalizado

Famílias e Redes 
Capacitar profissionais atuantes no Sistema de Garantia de Direitos para o trabalho de 
fortalecimento de vínculos familiares de crianças e adolescentes.

Associação Brasileira Terra dos 
Homens

Em elaboração

Buzum Energia
Agência Mona Cultural (projeto 
realizado com recursos via lei de 
incentivo – PROAC)

Finalizado

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Juntos pela Escola Ideal  
Melhorar as condições físicas de escolas, estreitar vínculos da comunidade com a 
escola, incentivar a preservação do patrimônio escolar e promover ações cidadãs por 
meio de jornadas de trabalho voluntário dos profissionais da InterCement. Aumentar a 
participação de pais e da comunidade nas escolas de ensino fundamental.

Rotary Club de Apiaí Finalizado

Jornal Escolar Comunicação e Cultura Finalizado

Semeando Futuros  
Fortalecer a agricultura familiar sustentável na região por meio de investimentos e 
ações que melhorem a produtividade, incentivem o uso de técnicas agroecológicas e 
agreguem valor aos produtos através da certificação orgânica.

Instituto Meio

Finalizado

Semeando Futuros - Fase II 
Fortalecer a agricultura familiar na região por meio da estruturação de uma pequena 
agroindústria de alimentos, além de formação em técnicas de processamento, conser-
vação de produtos vegetais e gerenciamento do negócio rural.

Em andamento

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Bodoquena - MS

Rede em Conexão 
Contribuir para a promoção dos direitos da primeira infância por meio da formação de 
profissionais da educação infantil, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Conselho Tutelar (CT), 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Agentes Co-
munitários de Saúde (ACS), tendo como eixo norteador o fortalecimento do vínculo familiar 
e comunitário como elemento fundamental no processo de desenvolvimento infantil.

Associação Brasileira Terra dos 
Homens

Em andamento

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Tempo de Empreender 
Fortalecer a agricultura familiar de Bodoquena por meio do aumento da produtividade 
agrícola e beneficiamento de alimentos, elevando a renda e autoestima dos partici-
pantes da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Morraria do Sul.

Instituto Meio Em finalização

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Relação de Projetos Estruturantes

Legendas:

INFÂNCIA IDEAL FUTURO IDEAL ESCOLA IDEAL INCLUSÃO PRODUTIVA FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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Brumado - BA

Conexão Criança
Promover a integração e a qualificação da rede socioassistencial, visando o fortale-
cimento do vínculo familiar e comunitário como estratégia para o desenvolvimento 
saudável de crianças de 0 a 6 anos.

Associação Brasileira Terra dos 
Homens

Em andamento

Semana do Bebê  BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Leite Bom no Sertão  
Promover o fortalecimento da agricultura familiar por meio do aumento e estabili-
dade na produção de leite e seus derivados, elevando assim a renda, qualidade de 
vida e autoestima dos participantes da Associação dos Pequenos e Miniprodutores e 
Distribuidores de Leite do Município de Brumado (APMDLB)

Instituto Aequitas para o Desen-
volvimento Local Sustentável

Em andamento

Modernização da Gestão Pública - fase I
Elaborar diagnóstico e plano de trabalho de acordo com as prioridades da adminis-
tração municipal, visando a melhoria da gestão pública nas áreas administrativa, 
tributária, de educação e saúde. Instituto de Pesquisa, Adminis-

tração e Planejamento (IPPLAN)

Finalizado

Modernização da Gestão Pública - fase II
Apoiar a prefeitura de Brumado na implantação do plano de modernização da gestão 
do município e estruturar projetos voltados às demandas priorizadas pela prefeitura. 

Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Em finalização

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Cabo de Santo Agostinho - PE

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Tempo de Cuidar e Brincar 
Contribuir para a promoção dos direitos à saúde e ao brincar na primeira infância, com 
vistas ao fortalecimento da educação infantil do município de Cabo de Santo Agosti-
nho, por meio da formação de profissionais das áreas de Educação e Saúde.

Instituto Avisa Lá - Formação 
Continuada de Educadores

Em finalização

Mães do Cabo 
Fomentar o desenvolvimento e a implementação de ações que contribuam para a 
humanização do atendimento à gestante e do parto, a inserção da figura paterna 
no processo gestacional e, consequentemente, a redução da mortalidade infantil e 
materna no Bairro Ponte dos Carvalhos, em Cabo de Santo Agostinho.

Instituto de Neuropsicologia 
Aplicada (INAP)

Em finalização

Revisão do Plano Municipal de Educação
Fundação SM e Prefeitura 
Municipal de Cabo de Santo 
Agostinho

Finalizado

Tempo de Empreender - Cabo de Santo Agostinho 
Fortalecer o arranjo produtivo da macaxeira por meio da implantação de uma unidade 
de beneficiamento e comercialização de macaxeira na Cooperativa Mista de Benefi-
ciamento, Assistência Técnica e Comercialização de Produtos Agropecuários - Coobtec 
Mata Sul.

Instituto para Desenvolvimento 
de Empreendimentos, Instala-
ção e Aceleração (IDEIA)

Em elaboração

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Em finalização

Candiota - RS

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Primeira Infância: Tempo de Cuidar Em andamento

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

INFÂNCIA IDEAL FUTURO IDEAL ESCOLA IDEAL INCLUSÃO PRODUTIVA FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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Cajati - SP

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Aconchego 
Consolidar a atuação dos agentes comunitários de saúde e de outros profissionais das 
áreas de educação e assistência social para fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos 
em Cajati, reforçando o vínculo da criança com a família. 

Grupo Marista - Associação 
Paranaense de Cultura

Em elaboração

Buzum Energia
Agência Mona Cultural (projeto 
realizado com recursos via lei de 
incentivo – PROAC)

Finalizado

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Mobilização pela Educação 
Elaborar estratégia para subsidiar e engajar no processo de mobilização social pela 
qualidade da educação básica.

Agenda Pública Finalizado

Do Campo para a Mesa 
Fortalecer a Associação dos Agricultores Familiares de Cajati com a finalidade de de-
senvolver a produção, aumentar o volume de vendas e melhorar a renda das famílias 
associadas por meio de infraestrutura básica, ações técnicas, de gestão, de mercado e 
organização social voltadas para melhoria das práticas de produção.

Instituto Biosistêmico Em andamento

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Campo Formoso - BA

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Primeira Infância: Tempo de Cuidar Em andamento

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Tempo de Empreender Caraibinha 
Apoiar a Associação Comunitária de Agricultores e Pecuaristas da Fazenda Sacaíba e 
Região por meio da implantação de uma casa de farinha com capacidade de produção 
superior a quatro toneladas/semana, criação de identidade própria, apoio à gestão, 
comercialização e acompanhamento técnico da produção de mandioca. Instituto Meio

Em elaboração

Tempo de Empreender  
Fortalecer a Associação Comunitária Agropastoril do Povoado de Baixão por meio de 
ações voltadas para melhorias das práticas produtivas da atividade sisaleira e diversifi-
cação da produção, de forma a gerar maior renda aos associados.

Em finalização

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Cezarina - GO

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Projeto Aquarela 
Promover formação  sobre temas da educação infantil para qualificação do atendi-
mento a crianças de 0 a 5 anos nas unidades municipais de ensino.

Grupo Marista - Associação 
Paranaense de Cultura

Em andamento

Tempo de Empreender - Cezarina 
Fortalecer as associações de produtores dos bairros rurais Pedra do Amolar e São Bento 
por meio de ações de apoio técnico e de gestão voltadas para a melhoria das práticas 
produtivas da pecuária leiteira, com a finalidade de otimizar a produção, aprimorar a 
qualidade do leite, aumentar o  volume de vendas e incrementar a renda das famílias.

Instituto Biosistêmico (IBS) Em andamento

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

INFÂNCIA IDEAL FUTURO IDEAL ESCOLA IDEAL INCLUSÃO PRODUTIVA FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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Conde - PB

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC 

Finalizado

Tempo  de Empreender  Conde  
Apoio ao processamento  e comercialização de hortaliças  provenientes da agricultura 
familiar.

IDS, INCRA e Secretaria de 
Abastecimento da Paraíba

Em elaboração

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Em finalização

Cubatão - SP

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Ijaci - MG

Cata-vento 
Contribuir para a promoção dos direitos da primeira infância e fortalecer o vínculo familiar 
e comunitário com foco nas temáticas do direito ao brincar e lazer, legislação e desenvolvi-
mento integral infantil, por meio da formação de atores do Sistema de Garantia de Direitos. 

Grupo Marista - Associação 
Paranaense de Cultura

Em finalização

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Jornal Escolar  Comunicação e Cultura Finalizado
Programa de Gestão Avançada Fundação Pitágoras Em andamento
Juntos pela Escola Ideal  
Melhorar a estrutura física de escola de ensino fundamental  e estimular ações volun-
tárias e cidadãs  entre os funcionários da empresa através da realização de mutirões 
para reforma de escola.

Associação de Apoio ao Lazer, 
Esporte e Cultura de Ijaci (ALECI)

Finalizado

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Itaoca - SP
Buzum Energia

Agência Mona Cultural (projeto 
realizado com recursos via lei de 
incentivo – PROAC)

Finalizado

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Jacareí - SP

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Portal do Saber 
Fomentar o desenvolvimento de brincadeiras e linguagens artísticas e auxiliar na 
construção coletiva de um projeto de ação que intervenha na rotina das creches.

ONG Mantenedora Vicente 
Decária - Vicentinho

Em andamento

Buzum Energia
Agência Mona Cultural (projeto 
realizado com recursos via lei de 
incentivo – PROAC)

Finalizado

Pedagogia da Humanização e Diversidade 
Assessorar, construir e executar, de forma colaborativa e em coautoria com técnicos da Secre-
taria de Educação do município, um plano de formação permanente de educadores, incluindo 
gestores, técnicos da secretaria e professores, que possibilite avanços na qualidade da educação 
e a consolidação de uma cultura pedagógica humanizadora que atenda a diversidade.

CENPEC – Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura 
e Ação Comunitária

Em andamento

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

ICC/Rede América - Conquistar Espaços 
Fortalecimento da rede de proteção à infância e articulação de serviços.

ONG Guri na Roça Em andamento

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

INFÂNCIA IDEAL FUTURO IDEAL ESCOLA IDEAL INCLUSÃO PRODUTIVA FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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João Pessoa - PB

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Ilha de Direitos 
Promover o aperfeiçoamento e a integração dos serviços da rede socioassistencial da 
Ilha do Bispo por meio da formação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos, 
visando melhorias no atendimento à primeiríssima infância e às famílias.

Casa Pequeno Davi Em andamento

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Juntos pela Escola Ideal 
Melhorar as condições das unidades educativas públicas da Ilha do Bispo e estimular 
ações voluntárias e cidadãs entre os funcionários da InterCement por meio da realiza-
ção de mutirões para reformas e melhorias estruturais.

Arca - Associação Recreativa 
Cultural e Artística

Em andamento

Rumo ao Futuro 
Ampliar a oferta de qualificação socioprofissional para jovens em situação de vulnera-
bilidade social, oferecendo oportunidades dignas de trabalho e renda e fortalecendo 
uma rede de atores locais para sustentabilidade de suas ações na comunidade da Ilha 
do Bispo, em João Pessoa.

Associação Amazona Em andamento

Formação de jovens,  restauro  e manutenção de prédios históricos 
Ministério da Cultura, Governo 
do Estado da Paraíba e Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa

Em finalização

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC - IGESC Em finalização

Nova Santa Rita - RS

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado
Primeira Infância: Tempo de Cuidar Em andamento

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Pedro Leopoldo - MG

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Projeto Sementes do Bem 
Delimitar territórios e mapear suas respectivas necessidades a fim de orientar os equi-
pamentos sociais para atuação com foco em resultados, visando indicar caminhos e 
estratégias para redução da vulnerabilidade entre meninos e meninas, principalmente 
nos primeiros anos de vida.

Associação Imagem  
Comunitária (AIC)

Em elaboração

Recriar em Rede 
Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Juizado da Infância, Secretaria 
Municipal de Saúde, Promotoria 
da Justiça, Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Se-
cretaria Municipal de Educação, 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, Associação 
Brasileira Comunitária para 
Prevenção ao Abuso de Drogas.

Finalizado

Escola da Gestante 
Promover os direitos da gestante e da primeira infância por meio de atendimento 
qualificado. 

Fundação José Hilário de Souza Finalizado

Juntos pela Escola Ideal  
Melhorar as condições de escolas de ensino fundamental e estimular ações voluntárias 
e cidadãs entre os funcionários da empresa através da realização de mutirões para 
reformas e melhorias estruturais.

Fundação José Hilário de Souza Finalizado

Escrita para Todos - Correção de Fluxos 
Fornecer formação continuada para os professores do ensino fundamental para 
garantir que todas as crianças aprendam a escrever com as aquisições linguísticas 
necessárias. O projeto visa também a aprendizagem da matemática, com ênfase na 
formação de conceitos e na integração da linguagem escrita e conteúdos da disciplina. 

Cepaos - Centro de Estudos e 
Pesquisas Armando de Oliveira 
Souza

Finalizado

Jornal Escolar Comunicação e Cultura Finalizado
Programa de Gestão Avançada Fundação Pitágoras Em andamento

INFÂNCIA IDEAL FUTURO IDEAL ESCOLA IDEAL INCLUSÃO PRODUTIVA FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Modernização da Gestão Pública 
Apoiar a prefeitura no desenvolvimento de um plano de modernização da gestão 
para a área de Desenvolvimento Social, visando melhorias no processo de gestão 
que propiciem redução de conflitos existentes e a normatização dos procedimentos 
internos da área.

Instituto de Pesquisa, Adminis-
tração e Planejamento (IPPLAN)

Em andamento

Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

Santana do Paraíso - MG

Semana do Bebê BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Brincadiquê? Pelo direito ao brincar Grupo Marista - Associação 
Paranaense de Cultura

Em finalização

Projeto Aproximar 
Promover a formação e a articulação de atores do Sistema de Garantia de Direitos para 
que atuem na promoção do protagonismo das famílias, visando o desenvolvimento de 
crianças de 0 a 6 anos de idade e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Associação Brasileira Terra dos 
Homens

Em elaboração

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Jornal Escolar  Comunicação e Cultura Finalizado
Programa de Gestão Avançada Fundação Pitágoras Em andamento

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Finalizado

São Miguel dos Campos - AL

Semana do Bebê 
BemVindo - Grupo de Apoio a 
Gestantes e Adolescentes

Finalizado

Primeira Infância: Tempo de Cuidar Em andamento

Concurso Geração Sustentável Instituto 5 Elementos Finalizado

Políticas Municipais de Formação Continuada 
Contribuir para o desenvolvimento da educação básica das escolas da rede municipal 
de ensino de São Miguel dos Campos, com ênfase na educação infantil e no funda-
mental I.

Instituto Chapada de Educação 
e Pesquisa

Em finalização

Revisão do Plano Municipal de Educação
Centro de Educação e Documen-
tação para Ação Comunitária - 
Comunidade Educativa CEDAC

Finalizado

Inclusão Empreendedora 
Estruturação física e gerencial da cooperativa de catadores.

Instituto de Socioeconomia 
Solidária (ISES)

Em Elaboração

Comunica CDC Oficina de Imagens Em andamento
Programa de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais Instituto GESC (IGESC) Em finalização

Modernização da Gestão 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento de São Miguel dos Campos.

Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planejamento  
(IPPLAN)

Em Elaboração

INFÂNCIA IDEAL FUTURO IDEAL ESCOLA IDEAL INCLUSÃO PRODUTIVA FORTALECIMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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DESCRIÇÃO DOS PROJETOS QUE SÃO REALIZADOS EM MAIS DE UM MUNICÍPIO 
Programa Projeto Objetivo

Infância Ideal

Semana do Bebê 

Articular e mobilizar poder público e comunidade dos municípios quanto à importância do 
investimento e cuidados com a primeiríssima infância por meio da realização da Semana do 
Bebê, visando a implementação, efetivação e fortalecimento de políticas públicas destina-
das à população de 0 a 3 anos de idade.

Brincadiquê? Pelo direito ao 
brincar 

Contribuir para a promoção do direito ao brincar na primeira infância, por meio da qualifi-
cação dos profissionais que atuam na rede de educação infantil e dos atores do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Primeira Infância: Tempo de 
Cuidar

Melhorar a qualidade do atendimento à criança de 0 a 3 anos, contribuindo para a adoção e 
criação de práticas estruturadas que promovam o pleno potencial de desenvolvimento físico, 
emocional e cognitivo da criança durante a primeiríssima infância.

Escola Ideal

Buzum Energia Levar conhecimento sobre a temática do meio ambiente, fazendo isso de forma lúdica, por 
meio de apresentações de teatro em um ônibus itinerante que estaciona em frente à escola.

Concurso Geração Sustentável
Desenvolver o interesse pelas temáticas de meio ambiente em jovens do 8º e 9º anos do 
ensino fundamental por intermédio de concurso que culmina em um vídeo produzido pelos 
próprios jovens sobre os problemas ambientais do município.

Jornal Escolar  Consolidar as ações do programa Jornal Escolar no municípios onde o projeto foi implantado.

Revisão do Plano Municipal de 
Educação

Assessorar e apoiar a Secretaria Municipal de Educação na elaboração/revisão de seu plano 
municipal de educação para o próximo decênio, em alinhamento com as 20 metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE).

Programa de Gestão Avançada 

Contribuir para um alinhamento fino na gestão das escolas municipais em todos os seus 
sistemas: secretaria, escola, classe e aluno, através de upgrade na metodologia do  Sistema 
de Gestão Integrado (SGI), já utilizado pelo município. O SGI intrega e fortalece os elementos 
gerenciais que criam um sistema capaz de produzir resultados diferenciados de desempe-
nho, visando o alto desempenho dos alunos. Ele é um modelo de gestão que orquestra os 
esforços de todos os que trabalham ou estudam em sistema público de ensino.

Fortalecimento do  
Capital Social

Programa de Desenvolvimento 
de Empreendedores Sociais

Oferecer capacitação em ciclo de projetos sociais, trabalho em grupo e relacionamento 
com comunidades, visando aprimorar o funcionamento dos Civicos (Comitês de Incentivo 
ao Voluntariado e Interação com a Comunidade) e CDCs (Comitês de Desenvolvimento 
Comunitário).

Comunica CDC

Consolidar dentro dos Comitês de Desenvolvimento Comunitário a visão sobre o papel 
da comunicação no âmbito de suas ações estratégicas, com foco na produção de boletins 
informativos que disseminem informações sobre temas de interesse e atividades realizadas 
por eles, de forma que estreitem seus vínculos com a comunidade e tenham sua atuação 
reconhecida por ela. 
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Programa IDEAL VOLUNTÁRIO

Número de ações voluntárias realizadas em 2015

Projetos Desenvolvidos

PROJETO CIDADES DESCRIÇÃO

Apoio aos Grupos de 
Ação Ideal Voluntário 
(Gaiv)

18 municípios

O apoio tem o objetivo de dar suporte técnico 
e financeiro para que os Gaivs realizem ações 
solidárias em suas comunidades. Em 2015, 49 
Gaivs realizaram mais de 300 ações.

Dia do Bem-Fazer

16 municípios no Brasil.
No exterior, as unidades 
da InterCement replicam o 
tema e o conceito do Dia do 
Bem-Fazer em 31 municí-
pios.

Campanha de mobilização para contribuir 
com o bom relacionamento entre empresa, 
seus profissionais e a comunidade; articular 
setor público, privado e sociedade civil; iden-
tificar talentos para o voluntariado entre os 
profissionais da empresa e na comunidade; e 
celebrar a finalização e/ou o início de ações 
voluntárias.

Prêmio Idealista

Apiaí - SP, 
Bodoquena - MS, 
Brumado - BA, 
Campo Formoso - BA, 
Ijaci - MG, 
Nova Santa Rita - RS, 
Pedro Leopoldo - MG, 
Santana do Paraíso - MG, 
São Miguel dos Campos – AL

Premiação que reconhece, incentiva e valori-
za ações solidárias de profissionais que atuam 
em suas comunidades de forma contínua, pla-
nejada e em grupo.

GAIVS ATIVOS AÇÕES VOLUNTÁRIOS PARCEIROS BENEFICIADOS

49 380 10.600 591 50.000



33

Projetos estruturantes realizados
pela InterCement no exterior

PAÍS FOCO NOMES DOS PROJETOS

África do Sul

Projetos voltados à geração de trabalho e renda, 
educação e empoderamento feminino, além de 
reformas de ambiente escolar, com renovação de 
laboratórios, bibliotecas e salas de aula.

- Social Labour Plan

- Lollypop Creche

- Projeto Artisan Skills 
   Training Programme

- Agrihub Project (Ethekwini)

- Phambili High School

-Phuzukubona High School

- Munga Primary School

- Copela Primary School

- Iminathi

- PPE Project

Argentina
Apoio ao acesso de jovens à educação, desenvolvi-
mento de capacidades cognitivas e construção de 
projetos de vida, além do combate à evasão escolar.

- 2 Días en Tu Futuro

- 24 Hs de innovación II

- Armando caminos

- Afianzando Sueños

- Cátedra FerroSur

- Construyendo Tu Futuro

- DTF

- Educómetro

- FICE

- Integrar: "Playón - Polideportivo Lihue  Quimlu"

- Juntos podemos Salvar - Vidas

- Miradas

- Orientar

- Pensando em Tu Futuro

- Proyecto Puente Avellaneda

- Proyecto Puente Barracas

- Proyecto Puente Cañuelas

- Proyecto Puente Llavallol

- Proyecto Puente Olavarría

- Proyecto Puente Ramallo

- Quiero Ser Seguro

- Quiero Ser Segro - Línea Férrea

- Seguridad Vial

- Valor Ambiental II

- Valores en Acción
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Argentina

Promoção de melhor qualidade de vida para jovens 
por meio de atividades recreativas, culturais e 
esportivas.

- Creando Espacios

- Los jóvenes en la plaza Club CAIZ

Apoio à inserção socioeconômica de jovens por meio 
de capacitações técnicas e fomento ao empreende-
dorismo.

- Agregando Valor II

- Aprender II – Primera etapa 2015

- Aprender III - Segunda etapa 2015

- Capacitar III

- Construyendo Tu Futuro 2015 – Catamarca

- Construyendo Tu Futuro 2015 – San Nicolás

- Construyendo Tu Futuro – Buenos Aires

- Crecer Juntos – Generar

- Desafío Jóven 2015

- Emprendiendo con Calidad

- Emprendedorismo FIO

- Estudio Serrano

- Estudio Serrano 2015

- Formando Futuro

- Generar - INTI - CRECER JUNTOS

- Generando Oportunidades 2014

- Habilitar III

- Panadería Escuela 502

- Panadería Parada 41 - II – Etapa

- Posibilitar

- Técnicos Mineros

- Uma Textil – Generar

- Un curso por una acción solidaria

- Villa BA Emprende 2015

Aprofundamento em questões da juventude por meio 
de estímulo a debates e pesquisas que auxiliem os 
atores públicos e privados na melhoria de suas inter-
venções e na construção de propostas que ajudem a 
solucionar problemas.

- Bloques de Hormigón 

- Censo Social

- Redes

Egito

Combate ao desemprego entre jovens por meio do 
desenvolvimento de competências e habilidades 
que despertem neles o empreendedorismo e/ou os 
capacitem para o mercado de trabalho.

- Future Builders

Moçambique

Geração de trabalho e renda para pequenos produ-
tores de bloco de concreto, por meio de assessoria de 
planos de negócios, assessoria para vendas e melho-
ria do sistema de produção, entre outras ações.

- Construir o Futuro
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