


CONHECER E FORTALECER 
O TERCEIRO SETOR É IMPULSIONAR
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.



“é seguro dizer que qualquer projeto que pretenda interferir na 

melhoria ou na solução de problemas sociais, culturais ou ambientais, deve, 

necessariamente, ter como base de sustentação uma aliança intersetorial, 

uma vez que devemos partir da compreensão de que o Estado (pessoas 

organizadas em uma determinada  circunscrição geográfica) contém ou 

se configura como três setores assim determinados: governo, mercado e 

entidades de interesse social, ou organizações da sociedade civil” (...) 

“Essa, mais do que a ideia da intersetorialidade, é a ideia da cidadania.” 

Tomáz de Aquino Resende

FONTE: fadecit.org

https://www.fadecit.org/artigo-especial-aliancas-intersetoriais-fundamento-das-grandes-mudancas-sociais-e-ambientais/


FAÇA PARTE 
DESTA JORNADA
DE TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL.

Clique nos ícones e itens sublinhados neste documento para acessar as páginas relacionadas.



UM PROJETO PARA 
SOMAR FORÇAS 

Quase três décadas de aliança intersetorial pelo 
fortalecimento do Terceiro Setor como mecanismo 
para o desenvolvimento sustentável.

Confira a história do surgimento dessa aliança, 
contada por um dos fundadores da FUNDAMIG.

https://www.youtube.com/channel/UCm-yDBR5BnmxIzMMzlhktiw/featured


Por uma sociedade mais
justa e sustentável

RESPONSABILIDADE

INTERSETORIALIDADE

GOVERNANÇA E GESTÃO TRANSPARENTE

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

SUSTENTABILIDADE

A Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito 

Privado - FUNDAMIG, primeira organização representativa 

de Fundações no Brasil, foi criada em 30 de novembro 

de 1994, por uma aliança entre Fundações e o Ministério 

Público de Minas Gerais, que ainda perdura.

Com o propósito de fortalecer o Terceiro Setor para que 

esse possa dialogar em pé de igualdade com os demais 

setores da sociedade, a fim de promover o desenvolvimento 

sustentável, a FUNDAMIG permanece resiliente em seu 

trabalho de unir, qualificar e representar o Terceiro Setor.

https://fundamig.org.br/


O  Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Velamento de Fundações e às Alianças Intersetoriais - CAO TS, como 
seu próprio nome diz, tem o papel de apoiar as Promotorias no desempenho 
de sua função. 

Durante sua gestão como coordenador do CAO TS, Dr. Tomáz de Aquino 
Resende, Promotor de Justiça aposentado e, hoje, vice-presidente da 
FUNDAMIG, idealizou e coordenou o 1º Diagnóstico do Terceiro Setor em 
Belo Horizonte, que apresentou  seus resultados em 2006 (última atualização 
de dados do Terceiro Setor em Minas  Gerais da qual tem-se ciência). 

A atual coordenadora do CAO TS, a Promotora de Justiça Dra. Tatiana Pereira, 
firmou Acordo de Cooperação Técnica com a FUNDAMIG, que objetiva, 
à princípio, atualizar o Diagnóstico do Terceiro Setor, ampliando sua 
abrangência para os 853 municípios de Minas Gerais, de  forma que seus 
resultados possam basear o desenvolvimento de ações e projetos.

O CAO TS  |  

Imagem: MPMG

https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/parcerias-preveem-realizacao-de-diagnostico-do-terceiro-setor-e-programa-de-fortalecimento-das-fundacoes-em-minas-gerais.shtml
https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/areas-de-atuacao/cidadania/fundacoes-e-aliancas-intersetoriais/
https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/areas-de-atuacao/cidadania/fundacoes-e-aliancas-intersetoriais/


O PROJETO 

UM DIAGNÓSTICO APROFUNDADO 
DO TERCEIRO SETOR MINEIRO,

COM UMA BASE DE 
DADOS QUALIFICADA PARA 

AMPLO PLANEJAMENTO.



Círculo de Ouro D3S

POR QUÊ?

COMO?

O QUÊ?

CONHECIMENTO APLICADO

D3S - Plataforma informativa, eventos e 
materiais com o levantamento completo 
das Organizações da Sociedade Civil - OSCs 
sediadas e atuantes em Minas Gerais.

Acreditamos que um Terceiro 
Setor unido e estrategicamente 
apoiado, com sólida base de 
conhecimento, pode contribuir 
para uma sociedade mais justa, 
atuando como mecanismo de 
transformação social.

Conhecer os aspectos do
funcionamento e os resultados do 
trabalho, direto e indireto, 
das OSCs de Minas Gerais.

Detectar potencialidades, 
relevância, problemas e as 
dificuldades enfrentadas.

Atuar como agente local em prol da 
Agenda 2030, verificando os ODS 
efetivamente aplicados nas OSCs de 
Minas Gerais.

Disponibilizar base de conhecimento 
para que o Terceiro Setor Mineiro possa 
consultar e se basear para planejar 
e realizar iniciativas de cooperação 
e crescimento, contribuindo para a 
superação de seus problemas.



 

 

O projeto pretende beneficiar diretamente as 
Organizações (dos três setores da sociedade) 
que atuam no fortalecimento do Terceiro 
Setor (ODS 17 - Parcerias em prol das Metas), 
fornecendo base para planejamentos de ações 
assertivas no apoio às OSCs.

Beneficiará, indiretamente, a todas as OSCs 
do Estado, uma vez que serão impactadas 
pelas ações realizadas pelas organizações de 
fortalecimento e apoio.

Alcança ainda toda a população do estado, 
que é beneficiária das Organizações Sociais 
nas suas mais diversas áreas de atuação: 
Saúde, Educação, Assistência Social, Meio 
Ambiente, etc.

Perfil dos 
beneficiários

(diretos e indiretos)

21,4 milhões de 
habitantes em MG 

(estimativa IBGE 2021)

Público diretamente 
atendido pelas OSCs

+ 80 mil Organizações 
da Sociedade 
Civil em MG

Organizações de
Fortalecimento do

Terceiro Setor
(ODS 17)

(MOSC / IPEA, 2020)

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/08/27/populacao-de-minas-gerais-chega-a-214-milhoes-de-habitantes-estima-ibge.ghtml
https://mapaosc.ipea.gov.br/


PLANO
  INDICADORES

Fortalecer e ampliar a parceria / aliança 
entre o CAOTS / MPMG, a FUNDAMIG, 
organizações que atuem pelo fortalecimento 
do Terceiro Setor e as OSCs de MG para o 
enfrentamento dos problemas detectados. 

Indicador: projetos de fortalecimento do 
Terceiro Setor baseados no Diagnóstico.

CAPACITAR

Capacitar pessoas físicas e jurídicas 
para atuação conjunta, intersetorial 
e voluntária, em prol do alcance das 
metas da Agenda 2030.

Indicador: número de capacitações 
ofertadas e participantes / acessos.

MAPEAR DETECTAR FORTALECER

Mapear as OSCs de Minas, por ODS de 
atuação e dados de contato, a fim de 
facilitar a busca e acesso online gratuito 
a qualquer pessoa ou organização.

Indicador: aumento (%) no número de 
acessos ao MOSC / IPEA, considerando 
amostragem por município.

Detectar principais problemas e dificuldades 
das OSCs mapeadas, que possam estar 
obstruindo a eficácia da atuação.

Indicador: apresentação dos dados da 
pesquisa diagnóstico.



AÇÕES PREVISTAS

+ 80 MIL
       Organizações do

       Terceiro Setor

853 MUNICÍPIOS
                  de Minas Gerais

Cadastramento / atualização cadastral, inclusive 
em relação aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS (ONU). 

Pesquisa / diagnóstico com Organizações da 
Sociedade Civil, de direito privado, sem fins 

lucrativos e finalidade pública. 

ABRANGÊNCIA

Sediadas em 
território mineiro

FASE 1

FASE 2

SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE
Comunicação focada em conteúdos e iniciativas mobilizadoras para pessoas físicas e jurídicas, destacando a 
relevância do Terceiro Setor; a urgência do alcance das metas globais (ODS) e a importância do Voluntariado  
Transformador como ferramenta para o exercício da cidadania.  

https://fundamig.org.br/
https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/parcerias-preveem-realizacao-de-diagnostico-do-terceiro-setor-e-programa-de-fortalecimento-das-fundacoes-em-minas-gerais.shtml
https://mapaosc.ipea.gov.br/post/126/mapa-apoia-projeto-de-conhecimento-dos-dados-do-terceiro-setor-em-mg
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs


PMD Pro
Método de gestão de 
projetos de desenvolvimento 
validado internacionalmente.

PESQUISA
DIAGNÓSTICA
quantitativa 
e qualitativa

ALIANÇAS
INTERSETORIAIS

PROVE
Método de gestão 
para Voluntariado 
Transformador

COMUNICAÇÃO
de causas 
+ Mobilização
Social

METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO



DIMENSÕES DE IMPACTO
Fortalecimento da cidadania 

e dos direitos individuais.

Promoção de 
oportunidades de 

desenvolvimento local.

Informação relevante para
colaborar na redução das 
condições de vulnerabilidade 
social.

Fortalecimento das 
alianças intersetoriais.
Parcerias pelas Metas.

https://www.estrategiaods.org.br/
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16


JULIA CALDAS DE ALMEIDA
FUNDAMIG (GP)
Relações Públicas - Gestão Estratégica da Comunicação (PUC Minas, 2009); 
MBA em Gestão de Projetos (FGV, 2012); Professional, Executive, Leader Coach 
e Analista Comportamental (IEGC, 2019); PMD Pro (PM4NGOs / Quintessência, 
2019). Atuação em Organizações de Desenvolvimento / OSCs desde 2008.

MARA GREIDE DE CARVALHO 
Thesis
Socióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais com 20 anos 
de experiência em pesquisas quantitativas e qualitativas. Foi pesquisadora na 
Fundação João Pinheiro e atua como consultora/pesquisadora em empresas 
pública e privada.

RODRIGO STARLING
Minas Voluntários
Filósofo. Pós em Gestão de Políticas Sociais (PUC Minas). Mestre em Ciências 
Políticas pela (ULHT Lisboa). Membro do Conselho de Administração e Secretário 
Executivo do Comitê de Parcerias, Voluntariado Transformador e Cidadania 
FUNDAMIG; Diretor Administrativo-Financeiro MINAS VOLUNTÁRIOS. 15 anos de 
experiência em consultoria, incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU). 

FERNANDA SOARES
Conectidea
Relações Públicas - Reg. 2296 (Uni-BH); MBA em Mídias Sociais e Gestão da 
Comunicação Digital; Comunicação Não Violenta pelo IIFAC; Consultora FUNDAMIG; 
coidealizadora do Movimento A Força das Mulheres no Terceiro Setor e do Circuito 
Comunicação de Causas; Certificada Project DPro (PM4NGOs); diretora da 
Conectidea - Base Criativa de Transformação Social. Atuou como conselheira no 
CONRERP - 3ª Região (2018-2021). 

EQUIPE EXECUTIVA D3S

RENATO OROZCO
Idealist.org e Associação Nossa Cidade
Gerente do Idealist.org para o Brasil e Países de Língua Portuguesa. Fundador 
e Conselheiro Fiscal da Associação Nossa Cidade. MBA em Impacto Social 
(Universidade de Boston). Mestre em Economia Política Internacional 
(Universidade de Tsukuba). Executivo do terceiro setor, com foco em relações 
internacionais e mobilização de comunidades. 

LÍVIA FURTADO
Consultoria
Advogada especialista em Terceiro Setor, mediadora de conflitos e consultora de 
projetos socioambientais. Possui certificação internacional em gestão de projetos 
para o setor de desenvolvimento - Project DPro (PM4NGOs). Pós-Graduação 
em Direito Público pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático.  LLM em 
Mediação, Gestão e Resolução de Conflitos pela ESA/OAB. Graduação em Gestão 
de Organizações do Terceiro Setor pela UEMG. 

https://www.linkedin.com/in/juliacaldas87/
https://www.linkedin.com/in/nandasoares/
https://www.linkedin.com/in/furtadolivia/
https://www.linkedin.com/in/renatoorozco/
https://www.linkedin.com/in/mara-greide-de-carvalho-09409223/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-starling-b66a3025/


A
LI

A
N

Ç
A

S 
ES

TR
AT

ÉG
IC

A
S 

 | 
 P

A
R

C
ER

IA
S

A
PO

IO
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L



MARÇO/2021 AGOSTO/2021 JANEIRO/2022 JUNHO/2022 DEZEMBRO/2022

Planejamento / PDCA

Formação de alianças, parcerias, sensibilização e captação de recursos (Fase1/Fase2)

Divulgação, sensibilização, recrutamento, seleção, capacitação

Pesquisa (Fase 1)  MOSC/ IPEA

Planejamento da Fase 2 - Diagnóstico aprofundado

Tratamento de Dados

Apresentação de resultados / recomendações e encaminhamentos / transição e  encerramento.
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DIAGNÓSTICO DO TERCEIRO SETOR DE MINAS GERAIS



M I N A S  G E R A I S
2 0 2 1

Business illustrations by Storyset

3
Resultado da pesquisa: apresentação 
de dados sistematizados.

PLANO DE TRANSIÇÃO

Propostas de alianças intersetoriais 
para atualização contínua dos dados.

Expansão - Replicar nos demais 
estados do Brasil via CEBRAF (2023).

Redesenho de projeto (com base nas 
recomendações e encaminhamentos) 
e ações práticas para a solução dos 
problemas encontrados.

https://cebraf.org.br/


ORÇAMENTO

Fase 1 (preenchimento MOSC/IPEA): 

Fase 2 (diagnóstico aprofundado):

O orçamento final da segunda fase 
do projeto será revisto em função dos 
resultados encontrados na
primeira fase.

R$ 1.087.487,37*

* Possibilidade de patrocínios por cotas 
ou municípios específicos (consultar 
equipe de projeto).



TRANSPARÊNCIA

Monitoramento, 
Avaliação e controle 
do projeto, conforme 
o PMD Pro:
metodologia validada 
internacionalmente para 
a gestão de projetos de 
desenvolvimento.

PMD Pro 

A ESTRUTURA DE GOVERNÇA 
DA FUNDAMIG é formada 
por Assembleia, Conselho 
de Administração e 
Conselho Fiscal, que se 
reúnem ordinariamente 
com a Diretoria estatutária 
e com a equipe executiva, 
para acompanhamento e 
aprovação das contas.

GOVERNANÇA

Acesse o portal de 
transparência, no 
site da FUNDAMIG, e 
tenha acesso a toda 
a documentação 
e prestação de 
contas atualizada, 
após aprovação 
dos Conselhos e 
Assembleia.

PORTAL

Relatórios de execução 
e prestação de contas 
semestrais.

Relatório final de 
execução e prestação de 
contas, após aprovado 
pelo Comitê Gestor 
e pelos Conselhos, 
disponibilizados no 
portal de transparência 
da FUNDAMIG.

RELATÓRIOS

A FUNDAMIG é:
Filiada à CEBRAF
Signatária da 
Estratégia ODS

Nossas redes:
COEP Minas
COEP Nacional 
(Rede Mobilizadores)
Plataforma MROSC
Rede Horizontes FIEMG
MM2032
Rede SESC

CREDIBILIDADE

Auditoria externa
Análise contábil da prestação de contas do 
projeto submetida a controle externo pela 

controladoria do CAOTS/MPMG.

https://fundamig.org.br/a-fundamig/
https://www.pm4ngos.org/project-dpro/
https://fundamig.org.br/a-fundamig/
https://fundamig.org.br/a-fundamig/
https://fundamig.org.br/transparencia/
https://fundamig.org.br/transparencia/
https://cebraf.org.br/
https://www.estrategiaods.org.br/
https://coepbrasil.org.br/memorias-coletivas/criacao-do-coep-minas-gerais/
https://coepbrasil.org.br/
http://plataformaosc.org.br/
https://fundamig.org.br/fundamig-integra-movimento-minas-2032-para-o-alcance-das-metas-globais/
https://sescmg.com.br/servico/rede-sesc-acao-comunitaria/


+CONTRAPARTIDAS
Acesso ao RELATÓRIO ANALÍTICO do 
Diagnóstico do Terceiro Setor / MG.

Exposição, nas mídias gerenciadas pela FUNDAMIG, 
sobre a organizaçãoparceria e sua atuação para 
o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS / ONU).

Aplicação da marca da parceira em 
materiais produzidos, conforme especificação 
em planejamento (peças de divulgação, 
material acadêmico e redes sociais).

Possibilidade de oficinas, palestras e minicursos, 
promovidos pela equipe D3S-MG para a empresa/
organização patrocinadora sobre: ODS, mobilização 
comunitária / intersetorial, voluntariado corporativo, 
dentre outras temáticas afins, a combinar.



M I N A S  G E R A I S
2 0 2 1

VOCÊ PODE FAZER 
A DIFERENÇA!

31 9 8751-3153

Gerente do Projeto D3S MG:
Julia Caldas de Almeida (FUNDAMIG)

julia@fundamig.org.br

fundamig.org.br

Clique nos ícones e itens sublinhados neste documento 
para acessar as páginas relacionadas.

https://www.linkedin.com/in/juliacaldas87/
https://www.youtube.com/channel/UCm-yDBR5BnmxIzMMzlhktiw
https://www.facebook.com/fundamig.mg/
https://www.instagram.com/fundamig/
https://www.linkedin.com/company/5078971/admin/
https://fundamig.org.br/

