
Por um turismo mais consciente de seus impactos e solidário,  
separamos algumas ONGs e Projetos indicados pelos expositores do 

DUO Travel e-Summit Brasil

Vamos colaborar por um mundo mais empático e acolhedor!

DOAÇÕES

CLIQUE NOS  
BOTÕES

Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais
Atuação: Vargem Grande Paulista e arredores
Causas:  inclusão social e preservação ambiental 

É a missão do IPESA incentivar a preservação e o uso equilibrado do meio 
ambiente, bem como a inclusão social, compartilhando conhecimentos e 
sensibilizando a sociedade.  
Novas alternativas de vida mais integradas ao meio e com respeito ao próximo. 
“Pensar globalmente, agir localmente”. É sob esse lema que o IPESA promove o  
conhecimento sobre o espaço vivido, discutindo as possibilidades de intervenção  
com comunidades e organizando ações coletivas integradas aos recursos locais.
A meta do Instituto é mais qualidade de vida dos envolvidos e a utilização racional  
dos recursos naturais. Conheça mais sobre o projeto no site

https://lisabarros0.wixsite.com/website
https://ipesa.org.br/
https://ipesa.org.br/apoie-o-ipesa/


Inspirada na Pedagogia Waldorf, em que o pensar, o sentir e o querer são desenvolvi-
dos através do contato com a natureza. A prioridade do projeto é incentivar a educação. 
Acredita em educar para transformar, promovendo o desenvolvimento social local, sem 
colocar em risco as futuras gerações e o meio ambiente. O projeto visa, assim, propiciar 
a formação integral, minimizando a desigualdade social, através da educação e da  
cultura. Há várias formas para doação. Veja mais no site

Atuação: Maraú, Bahia
Causas: educação e proteção do meio ambiente

Atuação: Pantanal
Causas: preservação da fauna e flora e comunidades

Escola Maramar   

Projeto Onçafari

A associação Onçafari foi criada para promover a conservação do meio ambiente e 
contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que está  
inserida, por meio do ecoturismo e de estudos científicos. Tem 6 diferentes frentes 
de conservação: ecoturismo,ciência, educação, reintrodução, social e florestas.
Trabalham pela preservação da biodiversidade em diversos biomas brasileiros, com 
ênfase em onças-pintadas e lobos-guarás. Conheça mais sobre o projeto no site.

Torne-se um “amigo da onça”, faça uma doação (via pagseguro)

http://escolamaramar.org.br/
http://escolamaramar.org.br/seja-um-doador/
https://oncafari.org/
https://oncafari.org/doe-agora/


Projeto Casa do Sol 
Atuação: Comunidade de São José dos Lopes, Minhas Gerais
Causas: empoderamento feminino e social

Casa de Cultura que abriga educação, tecnologia, mulheres bordadeiras, artesanato em 
fibra, aula e peças de teatro, capoeira etc. Fica na Comunidade de São José dos Lopes, 
com apenas 260 moradores, de onde vem 90% dos funcionários da Reserva Ibitipoca. 

FAÇA SUA DOAÇÃO: 
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3798 | Op. 013
Conta: 7782-8 (Poupança)
CPF: 134.465.976-46
Nome: Ana Alice de Oliveira

Dojo das Artes

Centro de acolhimento das disciplinas relacionadas com a arte do gesto. O espaço irá 
receber aulas de artes marciais, dança, yoga, artes cênicas para o desenvolvimento 
das crianças e jovens da comunidade de Fortim.  

Associação dos Catraieiros da Vila de Alter do Chão
Atuação: Alter do Chão, Santarém, Pará
Causas: apoio as comunidades turísticas

Associação dos Catraieiros da Vila de Alter do Chão, que são condutores das canoas 
que realizam a travessia para a Ilha do Amor.

FAÇA SUA DOAÇÃO: 
Banco: Banpara 
Agência: 003 
Conta: 620379-5 (poupança)
CNPJ: 05.432.346/0001-68
Mais informações: Francisco (presidente)  
E-mail: associacaodoscatraieirosdealter@gmail.com

Atuação: Fortim, Ceará
Causas: arte e educação para jovens e crianças

https://www.facebook.com/dojodasartes/
mailto:associacaodoscatraieirosdealter%40gmail.com?subject=


O Projeto FaunaMar é realizado pela Comissão Ilha Ativa-CIA, uma organização 
não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2006 que tem como missão o 
compromisso socioambiental e atuação nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. 
Nasceu em 2013, com o objetivo de promover a conservação de tartarugas marinhas 
por meio de pesquisa, educação ambiental e envolvimento comunitário no litoral oeste 
do Ceará, nos municípios de Camocim e Barroquinha; e estuário Timonha/Ubatuba 
(PI/CE).

FAÇA SUA DOAÇÃO: 
Banco: Banco do Brasil
Agência: 023-x 
Conta: 48329-x (corrente)
CNPJ: 08.092.404/0001-64
Mais informações: Kesley Paciva 
Telefone: (86) 9 9558-8922 (laro) | (86) 9 99823-8974 (Tim)

Projeto FaunaMar

Atuação: extremo oeste do Ceará e estuário dos rios Timonha e Ubatuba (PI/CE)
Causas: conservação de tartarugas marinhas

Grãos de Luz e Griô 

É uma associação comunitária, uma rede de famílias e comunidades que nasceu em 
1995. 1°lugar no Brasil pelo Prêmio Itaú Unicef 2003, entre 1.834 projetos no Brasil. 
Ajuda crianças e jovens em situação de risco que vivem em periferias e quilombos. 
Potencializa a educação, a cultura e o desenvolvimento sustentável de comunidades 
periféricas e rurais do Brasil, para o fortalecimento da identidade e ancestralidade do 
povo brasileiro.
Aplica a pedagogia Griô – criada pela educadora Lilian Pacheco. É um facilitadora de 
rituais de vínculo e aprendizagem entre as idades, entre a escola e a comunidade, 
com foco na expressão da identidade local.

Atuação: lençóis da Bahia
Causas: educação, oficinas de artes e fazeres tradicionais

http://graosdeluzegrio.org.br/pedagogia-grio/o-que-e/


IASA é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, com finalidades 
socioeducativa, ambiental e cultural, que há 10 anos (out/2005) vem contribuindo com 
a evolução do povoado e da região de Santo André/ Santa Cruz Cabrália-BA, através 
de ações nas áreas de educação e cultura.

O projeto Ambiente Musical iniciado em junho de 2008 surgiu através do interesse 
dos moradores (pais e estudantes) por música e instrumentos, levando à formatação 
do Ambiente Musical, que realiza oficinas de bandinha rítmica, canto/coral, flauta 
doce), violão, violino, viola, violoncelo, piano digital, percussão e lutheria (construção 
de instrumentos musicais). Atende a um total de 160 alunos de 04 a 18 anos, 
provenientes de famílias de baixa renda carentes de oportunidades dos povoados 
de Santo André, Santo Antônio, Guaiú e indígenas de Coroa Vermelha. Proporciona 
educação integral, acesso à cultura e lazer, convivência familiar e comunitária a 
estudantes da região são os principais objetivos do projeto, os quais correspondem 
aos direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.

FAÇA SUA DOAÇÃO: 
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2574-7
Conta: 11509-6 (corrente)
CNPJ: 07.850.777/0001-94
Mais informações: contato@iasa.org.br

IASA – Instituto Amigos de Santo André 
Projeto Ambiente Musical

Atuação: Santo André/Santa Cruz, Cabrália, Bahia
Causas: auxílio a crianças e adolescentes das comunidades locais (escola)

mailto:contato%40iasa.org.br?subject=

